
سپاس،  عرض  با  و  ارادت  و  تواضع  کمال  در  و  ادب  و  احترام  نهایت  با 

وران، دوستان،  بدینوسیله مراتب قدردانی و تشکر خود را از  یکایک شما سر

محترم  جمعه  امام  استان،  اجرایی  دستگاه  مدیران  علی الخصوص  آشنایان، 

و  استان  رسانه  اصحاب  بهار،  شهرستان  محترم  فرماندار  بهار،  شهرستان 

و  هنر   و  فرهنگ  اصحاب  شهرستان،  اجرایی  دستگاه  مدیران  شهرستان، 

مدیران کانال های خبری شهرستان بهار که با ارسال پیام تسلیت و یا 

تماس تلفنی تسلی بخش خاطر ما بودند و ابراز همدردی کردند، صمیمانه 

رگ عنایت فرماید تا بتوانم  تقدیر و تشکر می کنم. امیدوارم خداوند بز

لطف و زحمات یکایک شما عزیزان را در  شادی جبران کنم.

حبیب شهنوازیان

تقدیر و سپاس

اهتمام و تالش شـبانه روزی حضرتعالی و همکاران محترم  در جهت سـازندگی، توسـعه 
و آبادانـی  شـهرمان علی الخصـوص در احـداث پـل عابـر پیـاده کـه باعث امنیـت جانی 
مـردم منطقـه از خطـرات حتمـی گردیـد، مثال زدنـی اسـت و می توانـد الگـوی بسـیار 
ارزشـمند و مؤثری برای سـایر مدیران باشـد. بدون شـک خدمات ماندگار شـما،  تحقق 
منویات رهبر عزیـز  و موجب رضایتمندی  مردم شـریف شـهرمان را فراهم آورده اسـت.

ضمن تشـکر و سـپاس بیکران، از خداوند متعال برای شـما مدیـر پرتوان و تالشـگر و به 
واقع جهـادی، سـالمتی و توفیق الهـی آرزومندیم.

جناب آقای مهندس جلیلوند
شهردار محترم منطقه دو همدان

اهالی میدان رسالت

تقدیر و سپاس

کنیــد یــت  عا ر ا  ر عــی  جتما ا صلــه  فا
کرونا هنوز تمام نشده

تومان  3000 چاپ:  بهاء  د   ار ند قیمت  مه  نا وز ر صفحه    ۸ وم   د و  بیست  سال    4713 شماره    ۲0۲1 انویه  ژ  14   144۲ جمادی االول   30   1399 دی ماه   ۲ 5 پنج شنبه 
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ص جهش سرانه فضای سبز همدانی ها 

با احداث پارک فرامنطقه ای والیت ۲   
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صف

امام جمعه همدان:

مطالبات به حق فرهنگیان 
قانونی پیگیری شود

4  
ه  

فح
ص به همت شهرداری همدان

از عوامل پلیس راهور 
استان همدان تجلیل شد

معافیت مددجویان کمیته امداد امام)ره( از 
هزینه انشعاب حامل های انرژی

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر تأمین مســــکن و امور مهندســــی ساختمان کمیته 
امداد امام)ره( اســــتان همدان از بهره منــــدی 700 خانواده تحــــت حمایت کمیته امداد 

امام)ره( از معافیت پرداخت هزینه انشعابات آب، برق و گاز خبر داد.
بــــه گزارش هگمتانه، محمــــود فیضی با بیان اینکه بر اســــاس قانون مصوب مجلس 
شورای اسالمی، مددجویان کمیته امداد امام)ره( از پرداخت هزینه های انشعاب آب، 
برق و گاز معاف هســــتند اظهار کرد: به منظور ارائه خدمــــات هدفمند به مددجویان و 
تــــالش مؤثر در راســــتای توانمندســــازی خانواده های تحت حمایت، انشــــعابات آب، 
فاضالب، برق و گاز به صورت رایگان به این خانواده ها واگذار می شــــود و از سوی دیگر 
از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمان و عوارض شهرداری نیز معاف هستند.

فیضی با اشــــاره به اینکه با همکاری ســــازمان های خدمات رسان و شهرداری ها 700 
خانواده تحت حمایت اســــتان در 9 ماه امسال، انشعابات رایگان دریافت کرده اند، 
، این خدمت به شــــکل  افزود: در شــــرایط فشــــار اقتصــــادی موجود حاکم بر کشــــور
مؤثری از مشکالت نیازمندان کاســــته و مکمل خوبی برای کمک به کاهش قیمت 

تمام شده احداث مسکن برای محرومان است.

دبیر ســـتاد اقامه نماز استان همدان:

ع نماز اهتمام به فعالیت  در فضای مجازی با موضو
وه خبر همدان: دبیر ســــتاد اقامه نماز اســــتان  هگمتانــــه، گــــر
همــــدان بر اهتمــــام به فعالیــــت  در فضای مجــــازی با موضوع 

کرد. کید  تأ نماز 
ســــیدمرتضی  حجت االســــالم  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
ورش  پر کانــــون  نماز  اقامــــه  ســــتاد  جلســــه  در  حســــنی حلم 
و  یافــــت  حضــــور  همــــدان  نــــان  نوجوا و  کــــودکان  فکــــری 
بــــه  ســــخن  کــــودکان  حــــوزه  در  فعالیــــت  و  کار  اهمیــــت  از 
ز  ا خاص  ســــن  این  بــــرای  فعالیت هــــا  گفــــت:  و  آورد  میــــان 
اهمیــــت ویژه ای برخوردار اســــت و بنا بــــه گفته امام صادق 
ماننــــد  کودکــــی،  ســــنین  در  علم آمــــوزی  ثــــر  ا م،  علیه الســــال

وی ســــنگ  است. حکاکی بر ر
وش برخورد بــــا کودکان  حســــنی حلم در ادامــــه به اهمیــــت ر
اشــــاره و بیان کرد: با کودکان باید با زبان کودکی سخن گفت 

کرد، تا اثرگذاری خاص خودش را داشته باشد. آن ها رفتار  و با 
وی هم چنیــــن به اهمیــــت فعالیت های مجــــازی در این برهه 
کیــــد و اذعان کــــرد: هرچند فعالیت هــــای حضوری  از زمــــان تأ
کاربردی تــــر و بهتــــر اســــت، ولــــی در این شــــرایط، بایــــد هرچه 

زیم. بیشــــتر به فعالیت های مجازی اهتمام ور
ن  نــــا ا جو نو و  ن  کا د کــــو ی  فکــــر ش  ر و پــــر ن  نــــو کا کل  یــــر مد
ن  کا د کو بــــه  ز  نما ش  ز مو آ همیــــت  ا به  نیز  ن  ا همــــد ن  ســــتا ا
ت  ز حضر یثــــی ا د به حد ســــتنا د و با ا ه کر ر شــــا ن ا نــــا ا جو و نو
ن  کا د کو ا به  ر ز  نما ینــــد » ما که می فر م  لســــال م علی علیه ا مــــا ا
ز  نما مــــه  قا ا به  لگی  ســــا  8 ز  ا ا  ر نهــــا  آ و  هیــــد  د تعلیــــم  د  خــــو
ت  د عبا ع  نــــو یک  ا  ر کی  د کو ن  ا ر و د ر  د ش  ز مــــو آ  ، » یــــد ر ا د ا و
و  ن  کا د کــــو به  مــــا  نچــــه  آ هــــر   : د کــــر ن  نشــــا طر خا و  نــــد  ا خو
 ، شــــد با ن  آ صحیح  شــــکل  به  گر  ا هیم  می د تعلیم  ن  نا ا جو نو

ب  عقا د  ر مو شــــد  با ن  آ ف  خال گر  ا و   ، کت بر و  ب  ا ثــــو جب  مو
. د د می گر

ع  ضو مو بــــا  ه  شــــد ا  جر ا ی  لیت ها فعا بــــه  ه  د ا بی ز ا ضر ز  بهنــــا
ه  شــــد لید  تو هنگ  نما  1 3 0 0 ز  ا  : گفــــت و  د  کــــر ه  ر شــــا ا ز  نمــــا
ز  نما ع  ضــــو مو بــــا  ن  آ د  ر مــــو  1 7 8  ، ن نــــو کا ن  بیــــا مر ســــط  تو

. ست ا
، بهشــــتیان کوچک  وی زیارت عاشــــورا در مــــاه محــــرم و صفر
در ماه مبارک رمضان و مراســــم ســــوگواری در ایــــام فاطمیه با 
رعایــــت کامــــل شــــیوه نامه های بهداشــــتی را به عنــــوان دیگر 

برد. نام  کانون  مراسم 
 در پایــــان کارشناســــان فرهنگی ســــتاد اقامه نماز اســــتان، با 
ارائه نظرات خود به شــــرکت هرچه بیشــــتر مربیــــان و اعضا در 

کردند. کید  فعالیت های مجازی با موضــــوع نماز تأ

خبــر

صفحه     5

شفاف سازی بزرگ آقای رئیس جمهور
نوسان قیمت دالر حاصل »تصمیم« است، نه »تحریم«

صفحه  4

شهردار همدان در بازدید و نشست با اعضای خانه جوان همدان:

کشور همدان شهر جوان باور 
تیم مشاوران جوان شهردار همدان در خانه جوان تشکیل شود

صفحه  ۲

صفحه   4

گشایش دبیرخانه کشوری شهرهای تاب آور 
در شهرداری همدان

برای نخستین بار

فوتی روزانه کرونا 
در استان همدان صفر شد

سخنگوی دانشــــگاه علوم پزشکی ابن ســــینا گفت: آمار روزانه مرگ و میر 
ناشــــی از بیماری کووید 19 در استان به صفر رســــید به نحوی که در روز سه 

شنبه هیچ مورد فوتی بر اثر ویروس کرونا گزارش و ثبت نشده است.
به گــــزارش هگمتانه، محمد طاهری روز چهارشــــنبه بیان کــــرد: آخرین آمار 
شــــمار جانباختگان بیماری کووید 19 از ابتدای همه گیــــری ویروس کرونا 
تاکنون در استان همدان یک هزار و 437 نفر است و با شناسایی هشت 
بیمار جدیــــد مبتال به کووید 19 در روز ســــه شــــنبه، مجموع مــــوارد مثبت 
بستری از ابتدای همه گیری ویروس کرونا تاکنون در بیمارستان های این 

استان به 9 هزار و 928 بیمار رسیده است.

صفحه  ۲

اظهارات عجیب معاون محیط انسانی اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان در پی ثبت 7۲ روز آلوده در همدان:

لودگی  هوا  آ
گردن جانمایی ایستگاه های پایش 

افتاد
معاون محیط انســــانی اداره کل حفاظت محیط زیســــت استان همدان در 
پی ثبــــت 72 روز آلوده در همدان در اظهارات عجیبــــی بیان کرد: جانمایی 

دستگاه های پایش هوا به نحوی است که هوا را آلوده نشان می دهد.
به گزارش هگمتانه، ســــید عــــادل عربی روز چهارشــــنبه افزود: شــــاخص 
کیفی هوای استان از ابتدای ســــال جاری تاکنون در 72 روز برای گروه های 
حساس)ســــالمندان، کــــودکان و بیماران زمینه ای( ناســــالم و آلوده بوده 

است.
وی ادامه داد: بیشــــتر آلودگی هوای اســــتان و کیفیت نامطلوب شاخص 
، نهاوند و کبودراهنگ  آالیندگی مربوط به چهار شهرســــتان همدان، مالیر
است و شــــاخص کیفی هوای 6 شهرســــتان دیگر اســــتان از ابتدای سال 

جاری تاکنون در وضعیت پاک و سالم قرار داشته است.

شمارهبعدیهگمتانه،دوشنبه29دیمنتشرمیشود

سرکار خانم 

فاطمه حبیبی
معاون محترم سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان همدان

ضایعـــه اســـفناک درگذشـــت والده مکرمـــه را تســـلیت عرض 
آرزوی غفـــران الهـــی و بـــرای  نمـــوده از درگاه خداونـــد متعـــال 

بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

روزنامه هگمتانه

سرکار خانم 

فاطمه حبیبی
معاون محترم سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان همدان

ضایعـــه اســـفناک درگذشـــت والده مکرمـــه را تســـلیت عرض 
آرزوی غفـــران الهـــی و بـــرای  نمـــوده از درگاه خداونـــد متعـــال 

بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

اهالی رسانه استان همدان

همکاران ارجمند و گرامی

جناب آقایان حبیبی
با نهایت تاســـف و تأثـــر مصیبت وارده را تســـلیت عرض 
نمـــوده از خـــدای متعال طلـــب آمرزش بـــرای آن مرحومه 
مغفـــوره و صبـــر و شـــکیبایی بـــرای بازماندگان مســـالت 

داریم.

شهرداری همدان

همکاران ارجمند و گرامی

جناب آقایان حبیبی
با نهایت تاســـف و تأثـــر مصیبت وارده را تســـلیت عرض 
نمـــوده از خـــدای متعال طلـــب آمرزش بـــرای آن مرحومه 
مغفـــوره و صبـــر و شـــکیبایی بـــرای بازماندگان مســـالت 

داریم.

رییس و کارکنان سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری همدان
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استان۲

جهش سرانه فضای سبز همدانی ها
با احداث پارک فرامنطقه ای والیت

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس و اعضای کمیســــیون 
ســــرمایه گذاری و گردشگری شورای اسالمی شهر همدان 
به همراه مدیر منطقه یک شــــهرداری از روند اجرایی پروژه 

پارک فرامنطقه ای والیت بازدید کردند.
به گزارش هگمتانه، در این بازدید حسین قراباغی رئیس 
کمیسیون ســــرمایه گذاری و گردشــــگری شورای اسالمی 
شهر همدان با بیان اینکه پروژه پارک فرامنطقه ای والیت 
با وســــعتی بیش از 100 هکتار توســــط شــــهرداری منطقه 
یک در حال انجام اســــت گفت: از ماه های پیش عملیات 
زیرســــازی جاده دسترســــی و دیواره چینــــی در حال انجام 

است که شاهد پیشرفت آنها هستیم.
قراباغــــی ادامــــه داد: هــــدف از اجــــرای این پــــروژه تهیه و 
احداث نیازهای اولیه برای گردشــــگرانی است که پا به این 
پارک می گذارند و ســــعی بر آن اســــت که کمترین آسیب 
به طبیعــــت وارد شــــود و بارگذاری های صــــورت پذیرفته 
به عنوان راه دسترســــی، آالچیق، ســــرویس بهداشــــتی، 
نمازخانــــه و دیگر تأسیســــات به هیچ عنــــوان بیش از 5 

درصد از کل فضا نخواهد بود.
رئیس کمیســــیون ســــرمایه گذاری و گردشــــگری شورای 
اسالمی شهر همدان گفت: یکی از پروژه های این چنینی 
که در دیگر شهرها احداث شــــده است پارک کوهستانی 
باراجین در شــــهر قزوین اســــت و توانســــته است بسیار 
موفق در پــــر کردن اوقــــات فراغت شــــهروندان و جذب 

گردشگر عمل کند.
قراباغی بیان کــــرد: احداث این چنین پروژه هایی می تواند 
باعث جهش بزرگی در ســــرانه فضای ســــبز شــــهروندان 

همدانی باشــــد تا همشــــهریان بتواننــــد از طبیعت بکری 
که در این منطقه وجود دارد استفاده ببرند و تا سال های 

سال مورد استفاده بوده و باقیات الصالحات است.
وی با بیــــان اینکــــه تاکنــــون احــــداث پارک های بــــزرگ و 
فرامنطقــــه ای در شــــهر همــــدان وجود نداشــــته اســــت، 
افزود: بیشــــترین اقدامات در زمینه احداث بوســــتان ها 
و پارک هــــای محلی بوده و برای اولین بار اســــت که چنین 

اتفاقی در شهر همدان رخ می دهد.
قراباغــــی افــــزود: مطابــــق نظراتی کــــه در طــــی بازدیدهای 
مختلف توســــط مســــؤوالن و نمایندگان مجلس از این 
پارک صــــورت پذیرفته اســــت جاده ورودی که از ســــمت 
شــــهر به طرف این پارک وجود دارد مناســــب نبوده و الزم 
اســــت تا جاده دسترســــی که هم اکنون خارج از محدوده 
خدمات شــــهری هســــتند به شــــهرداری واگذار شــــده تا 
شــــاهد استانداردســــازی ایــــن جاده نیــــز باشــــیم، زیرا با 
بازگشــــایی این پارک بزرگ شــــاهد رفت و آمد بسیار زیاد 

شهروندان و گردشگران خواهیم بود.
رئیس کمیســــیون ســــرمایه گذاری و گردشــــگری شورای 
اســــالمی شــــهر همدان گفت: امیدواریم تا با آماده شدن 
زیرســــاخت های اولیه این پــــارک هرچه ســــریع تر بتوانیم 

مقدمات الزم برای جذب سرمایه گذار را فراهم نماییم.
مدیر منطقه یک شــــهرداری همدان هم با اشاره به اینکه 
ســــهم پارک فرامنطقه ای والیــــت در بودجه ســــال آینده 
این منطقه بســــیار پررنگ و مهم دیده شده است گفت: 
با برنامه ریزی های الزم بیش از 150 میلیارد ریال در ســــال 

آینده برای احداث این پارک در نظر گرفته شده است.

مســــعود دهبانی صابــــر ادامــــه داد: حفظ فضای ســــبز و 
طبیعت بکــــری که در این منطقه وجود دارد اولویت ما در 
احداث این پارک است و با استفاده از نظرات کارشناسان 
و متخصصــــان در ایــــن زمینه کاشــــت گونه هــــای خاصی 
از گیاهان مد نظر اســــت که مقاومت های الزم را داشــــته 
باشــــند و برای آبیاری این فضای ســــبز که بســــیار مهم و 

حیاتی اســــت نیز تمهیــــدات ویژه ای در نظر گرفته شــــده 
است.

مدیــــر منطقه یک شــــهرداری همدان با اشــــاره به مســــیر 
دسترسی به این پارک گفت: به دنبال آن هستیم تا هرچه 
سریع تر این مســــیر در حوزه خدمات شــــهری قرار گرفته 
و با تعریف بســــته های تشــــویقی مورد نیــــاز گام مهمی در 

توســــعه جاده دسترســــی این پارک فرامنطقه ای به شــــهر 
داشته باشیم.

دهبانی صابر بیان کرد: امیدواریم بــــا احداث این پارک در 
سال آینده شاهد توسعه مکان های گردشگری و تفریحی 
شهر همدان باشــــیم و رضایتمندی شــــهروندان از شهر 

همدان را هرچه بیشتر افزایش دهیم.

امام جمعه همدان:

مطالبات به حق فرهنگیان 
قانونی پیگیری شود

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: امــــام جمعه همدان 
بــــا تأکید بــــر اینکه حضــــور جریان مؤمــــن و انقالبی 
در آموزش و پــــرورش دغدغــــه 2030 را رفع می کند، 
اظهــــار کرد: با همــــت موجود بایــــد مطالبات به حق 

فرهنگیان به شکل قانونی پیگیری شود.
گزارش هگمتانــــه، آیت اهلل حبیب اهلل شــــعبانی  به 
ظهــــر دیــــروز در دیــــدار با اعضــــای جامعه اســــالمی 
فرهنگیان استان همدان، با تأکید بر لزوم رسیدگی 
و پیگیری مطالبــــات فرهنگیان، اظهار کرد: با همت 
موجــــود باید مطالبات به حق فرهنگیان به شــــکل 

قانونی پیگیری شود.
وی با بیان اینکه در فراینــــد پیگیری مطالبات نباید 
از فضای قانونی خارج شویم، گفت: قطعا با پیگیری 
مطالبات به شــــکل قانونی و روشــــمند، می توان به 
نتیجه مورد نظر و دریافت مطالبات به حق این قشر 

دست پیدا کرد.
امام جمعه همدان با تأکید بر اینکه فضای آموزش 
و پرورش نباید به ســــمت سیاســــی بــــودن حرکت 
کنــــد، مطرح کرد: اگر صحبت هــــا و موضع گیری های 
بیفتــــد،  اتفــــاق  پــــرورش  و  آمــــوزش  در  سیاســــی 

زمینه ساز ایجاد آسیب های بزرگی خواهد بود.
نگرش هــــای  در  فرهنگیــــان  از  بعضــــی  ورود  وی 
سیاســــی را آســــیب زا دانســــت و عنوان کرد: مسیر 
مســــتقیمی که در این مجموعه وجود دارد، مســــیر 
امــــام)ره( و رهبــــر انقالب و فارغ از مباحث سیاســــی 

است.
نماینــــده ولی فقیــــه در اســــتان همدان افــــزود: در 
دوران گذشــــته، تربیت افراد در دانشــــگاه ها شکل 
می گرفت، اما امروز هســــته های اصلی تربیت نسل 
آینده ایــــن کشــــور در مجموعه آمــــوزش و پرورش 

اتفاق می افتد.
وی بــــا بیان اینکه شــــرایط فعلی با گذشــــته بســــیار 
متفاوت اســــت، گفت: اینکــــه ما منتظــــر بمانیم تا 
تربیت، تعلیــــم و تزکیه را در دانشــــگاه انجام دهیم، 

نتیجه اش از دست رفتن نسل خواهد بود.
آموزش و پرورش را حساس ترین  آیت ا... شــــعبانی 
بخش تربیتی کشــــور عنوان و اظهار کرد: پیراســــته 
آموزش و پــــرورش از افــــرادی کــــه تفکرات  شــــدن 
ضد دینی دارند، حتی اگر اندک هم باشــــند، بســــیار 
ضروری اســــت چراکــــه وجود این تفکــــرات به لحاظ 
تأثیــــر و ارتباط مســــتقیمی که با دانش آمــــوز دارند، 

آسیب زا است.
وی بــــا تأکید بــــر اینکــــه از زمان حضــــور در همدان، 
آموزش و پرورش دغدغه اصلی بنده بوده و هست، 
مطــــرح کرد: کمتر نهــــاد و دســــتگاهی در این مدت 
بوده که هماننــــد آموزش و پرورش بــــا آن در ارتباط 
بوده ایم و در این راســــتا نیز از طریق کمیته مشترک 
آمــــوزش و پرورش و حــــوزه علمیــــه اقداماتــــی را در 
عرصه های تربیتی، فرهنگی همچون نماز جماعت، 
مشــــاوره های مذهبی و مدارس امین نوع یک و دو 

انجام داده ایم.
نماینده ولــــی فقیه در اســــتان همدان با اشــــاره به 
اینکه باید همه کمک کنند تا جریان انقالبی، مؤمن 
و متدین ما در آموزش و پــــرورش به معنای واقعی 
کلمه تقویت شود، عنوان کرد: حضور جریان مؤمن 
و انقالبــــی در آموزش و پرورش کــــه نگاهش از نظر 
سیاســــی، انقالبی باشــــد، نه جناحی باعث می شود 
که دیگر ما دغدغه 2030 در مدارس نداشته باشیم.

خانواده  213  بانوی شهید شهرستان 
همدان تجلیل می شوند

خانواده  213 بانوی شــــهید و 131 نفــــر از جانبازان زن 
شهرستان همدان در کنگره ملی لشکر فرشتگان 

تاریخ ساز تجلیل می شوند. 
به گزارش هگمتانه، سرپرســــت فرمانداری همدان 
گفت: نخســــتین کنگره ملی 17 هزار بانوی شهید، 
جانباز و آزاده کشــــور با عنوان »لشــــکر فرشــــتگان 
« در راســــتای ارج نهادن به مقام شــــامخ  تاریخ ســــاز
شــــهدای زن و الگوســــازی و معرفی ایثارگری آنان و 
ثبت یاد و خاطــــرات آنان در تاریخ این ســــرزمین در 

دهه فجر امسال برگزار می شود.
شهرســــتان  اینکه  بیــــان  بــــا  محمدی  محمدعلــــی 
همــــدان مفتخر بــــه تقدیم 213 بانوی شــــهید و 131 
جانباز زن  می باشــــد افــــزود : با برگــــزاری این کنگره 
همزمان با سراســــر کشــــور برنامه هایی بــــه منظور 
تجلیل از این خانواده ها در مرکز استان پیش بینی 

شده است.
وی اضافه کرد : برنامه های ســــالروز میالد با ســــعادت 
حضــــرت فاطمه زهــــرا)س( و بزرگداشــــت مقــــام زن، 
مراسم دهه فجر و سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی، جشنواره شهروندان برگزیده همدان و کنگره 
بزرگداشت بانوان ایثارگر چهار برنامه شاخص اجرایی 
در بهمن ماه اســــت که متناســــب با وضعیت شیوع 

ویروس کرونا برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.
محمدی با بیان اینکه خانواده معظم شــــهدا با ارزش 
ترین داشته های خود را تقدیم نظام کردند تصریح کرد : 
در بزرگداشت شهدا و تکریم خانواده های گرانقدرشان 
با یک مسئله اعتقادی روبرو هستیم و هر خدمتی در 

این راستا ادای تکلیف است نه یک وظیفه اداری .
گیری  سرپرســــت فرمانداری همدان خواستار بهره 
از همــــه ظرفیت های موجــــود در برگــــزاری هر چه با 
شــــکوه تر برنامه های این کنگره شــــد و افزود : همه 
دســــتگاه های اجرایــــی ذیربــــط باید ایــــن فرصت را 
مغتنم بدانند و برنامه ها را در شان این خانوادهای 

معزز برگزار کنیم.

خبــر

اظهارات عجیب معاون محیط انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان
لوده در همدان:  در پی ثبت 7۲ روز آ

لودگی  هوا گردن جانمایی ایستگاه های پایش افتاد آ
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: معاون محیط انســــانی 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان در پی 
ثبت 72 روز آلوده در همدان در اظهارات عجیبی بیان 
کرد: جانمایی دســــتگاه های پایش هوا به نحوی است 

که هوا را آلوده نشان می دهد.
به گزارش هگمتانه، ســــید عادل عربی روز چهارشنبه 
افزود: شاخص کیفی هوای استان از ابتدای سال جاری 
تاکنون در 72 روز برای گروه های حساس)سالمندان، 
لــــوده بوده  کــــودکان و بیمــــاران زمینه ای( ناســــالم و آ

است.
آلودگی هوای استان و کیفیت  وی ادامه داد: بیشــــتر 
نامطلوب شاخص آالیندگی مربوط به چهار شهرستان 
، نهاوند و کبودراهنگ اســــت و شاخص  همدان، مالیر
کیفی هوای 6 شهرســــتان دیگر استان از ابتدای سال 
جاری تاکنــــون در وضعیت پاک و ســــالم قرار داشــــته 

است.
وی با بیان اینکه بیشــــترین میــــزان آلودگی مربوط به 
شهرستان کبودراهنگ با 38 روز است اظهار کرد: قرار 
داشتن ایستگاه پایش کیفی هوای این شهرستان در 
نقطه ای پرترافیک عامل بــــاال بودن میزان آلودگی این 

شهرستان است.
معاون محیط انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست 
همدان اضافه کرد: شهرســــتان نهاوند نیز 10 ماه سال 
جاری 26 روز آلوده را تجربه کــــرد که علت باال بودن آمار 
این شهرســــتان نیز قرار داشتن ایستگاه پایش کیفی 

هوا در مجاورت یک پارکینگ خودرو است.
عربی گفت: تــــردد خودروها به ایــــن پارکینگ موجب 
بلند شــــدن گرد و خاک و تأثیر بــــر روی آمار و اطالعات 
ایســــتگاه مجاور است و نمایشگر وضعیت کیفی این 

شهر را آلوده نشان می دهد.
وی افزود: هوای شــــهر مالیر امسال یک روز آلوده بود 
و طبق بررسی های صورت گرفته وضعیت کیفی هوای 
نهاوند نیز همانند مالیر بوده اما در نهاوند قرار داشتن 
ایســــتگاه پایش کیفی هوا در مجــــاورت پارکینگ این 

آمار را تصاعدی افزایش داده است.
معاون محیط انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست 
همدان اضافه کرد: شــــهر همدان نیز از ابتدای ســــال 
لــــوده را تجربه کرد که 2 روز آن  جاری تاکنون هفت روز آ

مربوط به دی ماه است.
عربی ادامه داد: آلودگی هوا در آبان ماه امســــال ناشی 
از پی ام10 یعنی گرد و غبار بوده اما در آذر و دی امســــال 

ناشی از پی ام2.5 بوده است.
وی یکی از نیازهای شهرســــتان همدان را مجهز شدن 
به چهار ایســــتگاه پایش کیفی هوا برای ارائه آمار دقیق 
از وضعیت هوا دانست و توضیح داد: این ایستگاه ها 
باید در مناطق ترافیکی، مسکونی، تجاری و حومه شهر 
راه اندازی شود تا بتوان آمار دقیقی از وضعیت آلودگی 

ارائه کرد.
معاون محیط انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست 
همدان اظهار کرد: هم اینک یک ایستگاه پایش کیفی 
هوا در شــــهر همــــدان وجــــود دارد که پــــس از برگزاری 
کارگروه کاهش آلودگــــی هوا با حضور مدیریت بحران، 
مسؤوالن بهداشــــت، ســــالمت و هواشناسی مکان 

نصب این ایستگاه ارزیابی شد.
عربی افزود: اعضای هیأت علمی دانشــــگاه نیز در این 
باره ورود کرده تــــا بتوان مکانی جامع شــــرایط برای قرار 
دادن این ایســــتگاه انتخاب کرد تا عالوه بر مؤلفه های 

در نظر گرفته شده در مسیر باد نیز باشد.
به نقل از ایرنــــا، وی اضافه کرد: چنــــد نقطه برای نصب 
این ایستگاه در نظر گرفته شــــد که در نهایت محوطه 
بیمارستان بعثت شــــهر همدان به علت قرار داشتن 
در کنار خیابان پرتردد، منطقه مســــکونی و منتهی الیه 

جهش باد برای قرار دادن انتخاب شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان:

تحقق 75 درصدی اعتبارات همدان در ســـال 99
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس سازمان برنامه و 
بودجه اســــتان همدان گفت: 75 درصد از اعتبارات 

99 محقق شده است. استان همدان در سال 
صیدایی  اســــکندر  ســــید  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
مختلفی  ردیف هــــای  شــــامل  بودجــــه  کــــرد:  اظهار 
مدیریت  اختیــــار  در  ردیف هــــا  از  بخشــــی  و  اســــت 

است. استان 
وی بــــا بیان اینکه کل اعتباری که اســــتان همدان در 
124 میلیارد  99 در اختیار داشته اســــت حدود  سال 
تومان بوده، ادامه داد: از آن میزان حدود 75 درصد 

است. شده  محقق 
27 درصــــد از مالیات بر  صیدایی با اشــــاره به اینکــــه 
کشــــور طبق قانون  کل  ارزش افزوده اخذ شــــده در 
دانش آمــــوزی  و  همگانــــی  ورزش  توســــعه  صــــرف 
200 میلیون  32 میلیــــارد و  می شــــود، افزود: حــــدود 
که در اختیار استان  کل اعتباری بوده اســــت  تومان 
آن محقق  31 درصد  گرفته یعنی حــــدود  همدان قرار 

است. شده 
وی بــــا بیان اینکه 3 درصــــد از اعتبارات فروش نفت 
و گاز خام باید صرف توســــعه مناطق محروم شود که 

از این رقم دو ســــوم در کل کشــــور تقسیم می شود، 
افزود: حدود یک ســــوم آن به اســــتان های نفت خیز 
تخصیص داده می شــــود و از این اعتبــــار 30 میلیارد 
تومان سهم اســــتان همدان بوده که رقم تخصیص 
آن بــــه دلیل آنکه نفــــت فروش نرفته اســــت حدود 
کمی  که رقــــم خیلی  6 درصد محقق شــــده  بیــــش از 

است.
وی با اشــــاره بــــه اعتبارات ردیــــف بودجه اســــتفاده 
متوازن از امکانات کشــــور و تحقــــق 28 درصد از آن، 
 473 اضافه کرد: ســــایر ردیف های بودجه نیز حدود 
کرده  آن تحقق پیدا  56 درصــــد  میلیارد تومان یعنی 

است.
رئیــــس ســــازمان برنامــــه و بودجــــه اســــتان همدان 
میلیارد   355 حــــدود  را  اســــتان  هزینه ای  اعتبــــارات 
آن  75 درصد  تومان برشــــمرد و گفــــت: از این رقــــم 

است. کرده  پیدا  تحقق 
، صیدایی در مــــورد طرح هــــای ملی  بــــه نقــــل از مهــــر
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ً
اســــتان همدان اظهار کرد: در سال 99 مجموعا

میلیــــارد اعتبار تخصیص یافته که بــــه طور میانگین 
کرده است. آن تحقق پیدا  50 درصد 

گشایش دبیرخانه کشوری شهرهای تاب آور در شهرداری همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: مراســــم گشــــایش دبیرخانه 
کشوری شهرهای تاب آور در شــــهرداری همدان با حضور 

مسؤوالن کشوری و استانی برگزار شد.
به گزارش خبرنــــگار هگمتانه، ظهر چهارشــــنبه همایش 
کشوری شــــهرهای تاب آور در شهرداری  افتتاح دبیرخانه 
همدان با حضور مســــؤوالن استانی و مسؤوالن کشوری 
به صورت مجازی در مرکز همایش های قرآنی و بین المللی 

همدان برگزار شد.
در  تاب آور  شهرهای  کشــــوری  دبیرخانه  افتتاح  آیین  در 
کشور و رئیس سازمان  شهرداری همدان، معاون وزیر 
 ، کشــــور وزیر  عالی  مشــــاور  دهیاری ها،  و  شــــهرداری ها 
، مدیران کل  مدیــــران ســــازمان مدیریت بحران کشــــور
، معاونان شــــهرداری های مراکز  مدیریت بحران کشــــور
اســــتان ها و دبیران ســــتادهای بحران شــــهرداری های 
کشــــور به صــــورت مجــــازی با حضــــور اعضای شــــورای 
مدیــــرکل بحران  و شــــهردار همــــدان،  اســــالمی شــــهر 
معاون  شــــهری،  امــــور  مدیرکل  همــــدان،  اســــتانداری 
عمرانی  معــــاون  و  همــــدان  شــــهردار  شــــهری  خدمات 
از مسؤوالن استانی حضور  فرماندار همدان و تنی چند 

داشتند.

جمالی نژاد: شهرداری همدان الگوی شهرداری های  �
کشور

مهدی جمالی نژاد، معاون عمران و توســــعه امور شــــهری 
و روســــتایی وزیر کشور و رئیس ســــازمان شهرداری ها و 
دهیاری هــــای کشــــور در ارتباط تصویری بــــا این همایش 
با تبریــــک انتخاب همدان بــــه عنوان دبیرخانه کشــــوری 
، این انتخاب را محرکی برای شــــهرهای  شــــهرهای تاب آور
دیگر دانســــت و اظهار کرد: امروزه شــــهرداری ها در حوزه 
تاب آوری دغدغه های زیادی دارند و هرکجا که موضوعاتی 
چون ســــیل، زلزله، حملــــه ملخ ها، کرونــــا و قرنطینه و... به 
وجود آمده شــــهرداری ها به عنوان پیشانی مقابله با این 

حوادث به شمار می روند.
جمالی نژاد با اشــــاره به اینکه هدف،  کمتــــر کردن آثار این 
حوادث اســــت و با اشــــاره به اینکــــه جایگاه مناســــبی در 
مقابله با بحران در شــــهرداری ها وجــــود دارد، تصریح کرد: 
شــــهرداری همدان و عضویــــت آن در پویش شــــهرهای 
تاب آور و انتخاب آن به عنوان دبیرخانه شــــهرهای تاب آور 
در کشور می تواند الگویی برای سایر استان ها باشد و آن 

را به تمام شهرها تعمیم داد.
وی بــــا تأکید بر اینکه موضوع شــــهرهای تــــاب آور باید به 
عنوان یک سیاست در برنامه ریزی ها در نظر گرفته شود، 
تصریح کرد: از ســــوی دیگر این سیاســــت باید پیوســــتی 
قوی داشته باشــــد و سیاست های بودجه ای متناسب با 

آن هم تعریف شود.
این مســــؤول با بیان اهمیت توجه به سیاست نهادی و 
ســــاختاری در تاب آوری شــــهرها، گفت: در این زمینه باید 
ســــاختاری منســــجم و مشــــخص برای تاب آوری داشــــته 

باشیم.

سند تاب آوری شهرها تدوین شود �
جمالی نژاد با تأکید بر اینکه ســــایر دســــتگاه های اجرایی، 
خدماتــــی نیــــز باید ســــهم خودشــــان را در تاب آورســــازی 
شــــهرها ادا کننــــد، عنوان کرد: پیشــــنهاد می کنم ســــند 
تــــاب آوری شــــهرها را تدوین کنیــــم تا مدیــــران بعدی نیز 

همین سند را دنبال کنند.

لطیفی: اهمیت تهیه اطلس مخاطرات در استان ها �
محمدفرید لطیفی، معاون سازمان مدیریت بحران کشور 
نیــــز در ارتباط تصویــــری با این همایش بــــا تأکید بر اینکه 
تاب آوری یــــک موضوع مهــــم در مدیریت بحران اســــت، 
عنوان کرد: شاکله مدیریت بحران، شاکله تاب آوری است 

که باید مبتنی بر اصولی باشد.
وی به تصویب قانون مدیریت بحران کشــــور اشاره کرد و 
گفت: در جای جای این قانون ســــخن از تاب آوری است و 
موضوع پایش و پیشــــگیری از مخاطرات با این هدف که 

دچار غافلگیری نشویم وجود دارد.
لطیفــــی با اشــــاره بــــه اهمیــــت تهیــــه اطلــــس مخاطرات 
در اســــتان ها و برنامه ریــــزی بــــرای کاهــــش اثــــر خطرات 
، عنــــوان کرد:  و پیاده ســــازی نظــــام تــــاب آوری در کشــــور
دستگاه های اجرایی و خدمات رسان باید از منابع خود در 
راستای تاب آوری هزینه کنند و از تمام ظرفیت  دستگاه ها 

در این حوزه استفاده شود.
،  الی روبی  وی به ساخت سالن های چندمنظوره در کشور
رودخانــــه در راســــتای مقابله با ســــیالب و... اشــــاره کرد و 
گفت: اقداماتی در راستای تاب آوری در شهرها انجام شده 

است.
وی در پایان با ابراز خرسندی از انتخاب شهرداری همدان 
، بیان کرد:  به عنوان دبیرخانه کشوری شــــهرهای تاب آور
امیدواریم این موضوع در ســــایر استان ها هم تسری پیدا 

کند.

عبدالهــــی: اقدامات قابل تقدیر همــــدان در حوزه  �
مدیریت بحران و تاب آوری

در ادامــــه این همایش، مدیــــرکل حوزه ریاســــت و روابط 
عمومی ســــازمان شــــهرداری ها و دهیاری های کشــــور در 
تمــــاس تصویری با ایــــن همایش، اظهار کــــرد: امیدواریم 
مجموعه اقدامــــات و فعالیت ها در این دبیرخانه فرصت 

ایجاد موضوعات تاب آوری را به نحو شایسته فراهم کند.
مجید عبدالهی با تقدیر از اقدامات انجام شده در همدان 
در حوزه مدیریت بحــــران و تاب آوری، عنوان کرد: اتفاقات 
خوبی در ســــتاد مدیریت بحران شهر همدان رخ داده و با 
کشوری شــــهرهای تاب آور در شهرداری  افتتاح دبیرخانه 
همدان، این مهم می تواند الگویی برای ســــایر اســــتان ها 

باشد.
وی با اشــــاره بــــه اینکه نقــــش و جایگاه شــــهرداری ها در 
تاب آوری مهم اســــت، عنوان کرد: تــــاب آوری یک مفهوم 
گسترده است که امروزه سیاســــت های مختلفی در این 

حوزه وجود دارد.
این مســــؤول اظهــــار کــــرد: انتخــــاب همدان بــــه عنوان 
دبیرخانه کشــــوری شــــهرهای تاب آور نقطــــه عطفی برای 

اجرای سیاست های تاب آوری است.
وی با اشــــاره به اینکه مدیریت شهری در مدیریت بحران 
گاهی  و تاب آوری نقش کلیــــدی دارد، تصریح کرد: میزان آ
شــــهروندان از خطرات پیرامــــون می توانــــد در این زمینه 

کمک کننده باشد.

عسگریان: گشــــایش دبیرخانه کشوری شهرهای  �
تاب آور در شــــهرداری همدان، اقــــدام مثبتی در غرب 

کشور
رئیــــس شــــورای اســــالمی شــــهر همــــدان نیــــز در این 
همایــــش بــــا تبریک به مدیریت شــــهری همــــدان برای 
 ، کســــب عنــــوان دبیرخانه کشــــوری شــــهرهای تاب آور
اظهــــار کرد: در حــــوزه ایمنی شــــهرها و مطالعات علمی، 
کاربــــردی و راهبــــردی در حــــوزه ایمنــــی بایــــد قــــدردان 

باشیم. استان  بحران  مدیریت 
مسعود عســــگریان ادامه داد: مدیریت بحران همراهی و 

همکاری خوبی را از گذشــــته و اکنون با شهرداری همدان 
داشته است و کســــب این عنوان برای شهرداری مرهون 

زحمات این مدیریت است.
وی با اشــــاره به اینکه انتخاب دبیرخانه کشوری شهرهای 
تاب آور در شهرداری همدان، اقدام مثبتی در غرب کشور 
است، عنوان کرد: می توان از ظرفیت های استان همدان 
در راســــتای عملکرد بهتر این دبیرخانه و برنامه ریزی برای 

ایمنی شهرها و سایر موضوعات بهره گرفت.
پیش بینــــی  بــــا  بتوانیــــم  امیدواریــــم  کــــرد:  تصریــــح  وی 
برنامه هایــــی برای مقابلــــه با حــــوادث غیرمترقبه گام های 

مثبتی را در این خصوص برداریم.

صوفــــی: آمادگی تدوین ســــند تاب آوری شــــهرها را  �
داریم

شــــهردار همدان نیز در این همایش با اشاره به پیشنهاد 
کشور مبنی  رئیس سازمان شــــهرداری ها و دهیاری های 
بر تنظیم ســــند تاب آوری شــــهرها، گفت: ایــــن آمادگی را 
داریم که با توجه به زیرســــاخت های کشوری این سند را با 

همکاری مدیریت بحران و شهرداری ها تدوین کنیم.
عبــــاس صوفی بــــا اشــــاره بــــه افتتــــاح رســــمی دبیرخانه 
کشــــوری شــــهرهای تاب آور در شــــهرداری همدان گفت: 
 ، این دبیرخانه با حمایت ســــازمان مدیریت بحران کشور
سازمان شــــهرداری ها و دهیاری ها و ســــایر استانداری ها 
و شــــهرداری ها ی کشــــور تالش می کند ضمن شناسایی 
ظرفیت ها و ارزیابی و نظارت بــــر خطرپذیری با همفکری و 
هم افزایی شهرداری های کشور و مدیریت بحران به اتخاذ 

تدابیر زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی بپردازد.
وی ابراز کرد: همچنین این دبیرخانه با اســــتفاده از دانش 
و نو آوری و آموزش شهروندی، فرهنگ ایمنی و تاب آوری را 
در جامعــــه نهادینه می کند و آمادگی برای واکنش مؤثر در 

تمام سطوح مدیریتی را تقویت می کند.
صوفــــی تصریح کــــرد: امیدواریم بــــا اقدامات مؤثر شــــاهد 
افزایش تاب آوری در شــــهرها با نظارت و راهبری ســــازمان 
مدیریت بحران کشــــور و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 

و استانداری ها و... باشیم.

طالبــــی: تأثیــــر افزایش تــــاب آوری در پیشــــگیری و  �
پیش بینی حوادث

مدیرکل مدیریت بحران اســــتانداری همــــدان هم در این 
همایش با اعــــالم اینکه این دبیرخانه با حمایت ســــازمان 
مدیریت بحران کشور به همدان واگذار شده است، گفت: 
این مســــؤولیت ســــنگین اســــت که باید از آن صیانت و 

حمایت کنیم.
علیمردان طالبی تأکیــــد کرد: به طور قطع افزایش تاب آوری 
و اقدامــــات در این راســــتا تأثیر بســــیاری در پیشــــگیری و 

پیش بینی حوادث دارد.
وی با اشاره به اهمیت تاب آوری در همه شهرها اظهار کرد: 
امیدواریــــم نتیجه اقدامات افزایش تاب آوری در شــــهرها و 

پیشگیری از اثرات حوادث طبیعی و غیرطبیعی باشد.
گفتنی است این آیین با پشتیبانی فنی و سایبری سازمان 

فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری همدان برگزار شد.

ثبت 17 میلیون تردد در محورهای همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس مرکز مدیریت اطالعات راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اســــتان همدان با اشــــاره به ثبت 17 میلیون و 417 تردد در محورهای همدان گفت: ســــه 

راهی همدان _ بهار پرترددترین محور همدان است.
به گزارش هگمتانه، سعید کریمی روز گذشته با بیان اینکه ترددهای محور همدان روان و عادی در 
حال انجام اســــت اظهار کرد: از یک آذر ماه تاکنون پرتردد ترین مسیر سه راهی همدان - بهار با یک 

میلیون و 320 هزار تردد گزارش شده است.
وی بیــــان کرد: میزان تردد در محورهــــای همدان 17 میلیون و 418 هزار تردد اســــت در حالی که در 

مدت مشابه سال قبل 22 میلیون و 459 هزار تردد بود.
رئیــــس مرکز مدیریــــت اطالعــــات راه اداره کل راهداری و حمــــل و نقل جاده ای اســــتان همدان به 
وضعیــــت ورود و خروج محورها اشــــاره کرد و افزود: تردد ورود یک میلیــــون و 801 هزار مورد و تردد 

خروج یک میلیون و 890 هزار اســــت در حالی که در مدت مشــــابه سال گذشته ورود دو میلیون و 
275 هزار و خروج 2 میلیون و 322 هزار مورد بود.

24 راهدارخانه  الت راهــــداری در  289 دســــتگاه ماشــــین آ یــــح کرد: در حــــال حاضر  وی تصر
خدمات رسانی  جوی  شــــرایط  شدن  نامســــاعد  صورت  در  و  اســــت  مستقر  همدان  اســــتان 

داشت. خواهند 
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3 شهرستان
وه شهرســــتان: رئیــــس میــــراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشــــگری نهاوند  هگمتانــــه، گر
آغاز  15 اســــفندماه  گفت: فصــــل ششــــم کاوش محله دوخواهــــران نهاوند به احتمــــال زیاد 

می شود.

به گزارش هگمتانه، محســــن جانجان با بیان اینکه به زودی فصل ششــــم کاوش الئودیســــه آغاز 
می شــــود اظهار کرد: به احتمال زیاد 15 اســــفند مجدد کار کاوش در محله دوخواهران آغاز شود تا 

بتوان به نتایج بهتر و متقنی رسید.
وی ادامه داد: یکی از اهداف کاوش فصل ششــــم پیدا کردن ســــرنخی از معبد الئودیســــه و دیگر 
اینکه مشــــکالت محله دوخواهران نهاوند حل شــــود زیرا اکنون همچنان ســــاخت و ساز در این 

محله محدود است.
رئیس میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشــــگری شهرســــتان نهاوند تصریح کرد: با کاوش 
در ایــــن منطقــــه امیدواریم بتوانیم به نتایجی دســــت یابیم کــــه اگر آثار تاریخــــی در این منطقه 

وجود ندارد، مشــــکل مردم در ســــاخت و ساز حل شــــود و بتوانند تراکم بیشــــتری را در پروانه 
کنند. اخذ  خود  ساختمانی 

ین  ا که  هســــتم  م  د خو ششم  فصل  ر  د یســــه  د ئو ال ش  و کا ســــت  پر سر  : شــــد ر  و آ د یا ی  و
هد  ا خو پیشــــین  ی  ه هــــا ر و د ر  د ش  و کا ســــت  پر سر هبر  ر کتــــر  د ه  ر و مشــــا بــــا  ســــتی  پر سر

. د بو
جانجان در پایان با بیان اینکه 40 پرونده ثبت  ملی آثار در دســــت بررسی و ارسال است گفت: این 
پرونده ها شامل محوطه های تاریخی است که طی سال گذشته بررسی شدند و اکنون آماده ارسال 

به مرکز است.

مشارکت کارخانه سیمان 
نهاوند در ساخت مسکن 

برای معلوالن

اداره بهزیستی  هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس 
نهاوند از مشارکت کارخانه سیمان این شهرستان 
به منظور ساخت مسکن برای تعدادی از معلولین 

بهزیستی خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، مریم ســــلگی اظهــــار کرد: طی 
توافقنامه ای که بیــــن این اداره با کارخانه ســــیمان 
نهاونــــد صورت گرفــــت، ایــــن کارخانه در ســــاخت 
مسکن و ایجاد اشــــتغال برای تعدادی از معلولین 

زیر پوشش بهزیستی مشارکت می کند.
وی گفــــت: مقــــرر شــــد کارخانــــه ســــیمان در زمینه 
بــــرای معلولیــــن زیر پوشــــش  ســــاخت مســــکن 
بهزیســــتی به ویــــژه خانواده هــــای دارای دو معلولی 
که در روســــتاهای اطراف کارخانه ســــاکن هســــتند 

مسکن احداث کند.
رئیس اداره بهزیســــتی نهاوند افــــزود: عالوه بر این 
طی توافقنامه صورت گرفته مقرر شد به منظور رفاه 
حــــال معلولین نســــبت به مناسب ســــازی اماکن، 
معابر و مساجد روستاها همکاری های الزم صورت 

گیرد.
وی اظهــــار کرد: همچنین در راســــتای اشــــتغالزایی 
معلولین و مددجویان بهزیســــتی مقرر شــــد تعداد 
محدودی از معلولین و و مددجویان دارای شــــرایط 
در کارخانه با اســــتفاده از مشــــوق های تســــهیالت 
کارفرمایی و بیمه کارفرمایی و در زمینه پیشگیری از 

معلولیت ها به کار گرفته شوند.
ســــلگی در پایان افــــزود: بــــه منظور اجرایــــی کردن 
مصوبات و وعده هــــای مدیریت کارخانه ســــیمان، 
کارشناسان اشــــتغال و مسکن بهزیستی اقدامات 

اولیه و برنامه ریزی الزم را انجام داده اند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اسدآباد خبر داد:

دفتر انجمن سینمای جوان 
اسدآباد راه اندازی می شود

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس اداره فرهنگ و 
ارشاد اســــالمی شهرستان اسدآباد از راه اندازی دفتر 

انجمن سینمای جوان این شهرستان خبر داد.
 ، به گزارش هگمتانه، رضا قاســــمی با اعالم این خبر
اظهار کرد: در ســــال جــــاری در عرصه فیلم ســــازی، 
نمایشــــنامه نویســــی و کارگردانــــی دگرگونی فعل و 
انفعاالت خوبی در شهرســــتان ایجاد شــــده است 
که با این تحوالت راه اندازی دفتر انجمن ســــینمای 

جوان شهرستان ضرورت دارد.
ســــینمای  دفتر  راه اندازی  بــــا  اینکه  بیــــان  با  وی 
فعالیت  به  تمایل  که  افرادی  شهرســــتان  جوان 
نویســــی  نمایشــــنامه  و  ســــازی  فیلم  عرصــــه  در 
مرتفع  زمینــــه  این  در  هایشــــان  خواســــته  دارند 
هفت  تاکنون  ســــال  ابتدای  از  ود:  افز می شــــود، 
فیلــــم کوتــــاه در شهرســــتان ســــاخته شــــده که 
موضوع  بــــا  کوتاه  فیلم هــــای  ایــــن  از  مورد  ســــه 

است. بوده  »اعتیاد« 
قاســــمی با اشــــاره به معرفی شــــهید محمدرســــول 
رضایی، شهید اسدآبادی به عنوان شهید شاخص 
گفــــت:  جــــاری  ســــال  در  کشــــوری  دانش آمــــوزی 
فیلم کوتاه شــــهید محمدرســــول رضایی با عنوان 
»برگزیده« توســــط گروه نمایش و فیلم شــــهرخنده 
اسدآباد زیرنظر اداره ارشاد اسدآباد تهیه شد که این 
فیلم در جشنواره سراسری دفاع مقدس به میزبانی 
دانشگاه علوم و معارف قرآنی کرمانشاه رتبه دوم را 

کسب کرد.
وی در ادامه از برگزاری جشــــنواره مجازی موســــیقی 
اســــتان همدان به میزبانی اسدآباد خبر داد و مطرح 
کرد: بیســــت و دومین جشــــنواره موسیقی استان 
همدان، 15 بهمن ماه به صورت مجازی در دو بخش 
تک نوازی و گروه نوازی در دو گروه سنی زیر 20 سال 
و باالی 20 ســــال در اســــدآباد برگزار خواهد شــــد که 
هنرمندان عالقمند تا پنجم بهمن ماه فرصت دارند 
آثار خود را به شکل DVD به دبیرخانه جشنواره واقع 
همدان  بوعلی ســــینای  فرهنگی هنری  مجتمــــع  در 

ارسال کنند.
رئیس اداره ارشــــاد شهرســــتان اســــدآباد در پایان 
 ، ، تنبک، ویولن، تار ، تنبور ، ســــه تار ، دف، ســــنتور تار
نــــی، کمانچــــه، عــــود و آواز را از جمله موارد شــــرکت 
هنرمنــــدان عالقمند در این جشــــنواره موســــیقی 
مجازی برشــــمرد و یادآور شــــد: بــــا داوری آثــــار در 10 
بهمن مــــاه و انتخاب برگزیــــدگان، آییــــن اختتامیه 
اسدآبادی  ســــیدجمال الدین  مجتمع  در  جشنواره 

شهرستان اسدآباد برگزار می شود.

خبـــــــر

برگزاری 153 دوره آموزش های مهارتی در اسدآباد
هگمتانه، گروه شهرســــتان: از ابتدای سال جاری تا کنون 
153 دوره آموزش های مهارتی در مراکز برادران و خواهران 
آموزش فنی و حرفه ای شهرســــتان اســــد آباد برگزار شده 

است.
به گــــزارش هگمتانه، محمود خزایی رئیــــس مرکز برادران 
آموزش فنی و حرفه ای شهرســــتان اســــدآباد با اعالم این 
خبر افــــزود: 747 نفــــر در مرکز بــــرادران این شهرســــتان 

آموزش های مهارتی را فراگرفتند.
خزایی با اشــــاره به اینکه آموزش در کارگاه های ثابت و 
آموزش های  داشت:  بیان  بود،  نفر   185 شــــهری  سیار 
وســــتایی ارائه  183 نفر از ســــاکنین مناطق ر مهارتی به 

. شد
وی از آمــــوزش مهارت بــــه 62 نفر از شــــاغلین بنگاه های 
اقتصــــادی ســــخن گفــــت و اظهار کــــرد: تعــــداد 68 نفر از 
آموختگان و فارغ التحصیالن دانشــــگاهی موفق  دانش 

به دریافت آموزش های فنی و حرفه ای شدند.
رئیس مرکز بــــرادران آموزش فنی و حرفه ای شهرســــتان 
اسدآباد دانش آموزان مهارت دیده را 104 نفر عنوان کرد و 
یادآور شــــد: در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی نیز 57 

نفر از آموزش های مهارتی برخوردار شدند.
آموزش های مهارتی به نیروهای  این مقام مســــوول ارائه 
مسلح را 41 نفر مطرح ساخت و ادامه داد: 22 نفر از عشایر 
نیز از ابتدای ســــال جاری تا کنون آموزش هــــای مهارتی را 

فراگرفتند.
خزایی با اشاره به اینکه آموزش به مشموالن بیمه بیکاری 

8 نفر بوده اســــت، بیان داشــــت: 17 نفر از توان یابان این 
شهر نیز از آموزش های مهارتی برخوردار شدند.

در ادامه فرحناز ســــهرابی، رئیس مرکز خواهران آموزش 
فنی و حرفه ای شهرستان اسدآباد با اشاره به اینکه 582 
نفر در ســــال جاری آموزش های مهارتــــی دیده اند گفت: 
بــــه 437 نفر در مراکز ثابت شــــهری آموزش های مهارتی 

ارائه شد.

ســــهرابی ارائــــه آموزش های مهارتــــی در روســــتا را 41 نفر 
عنوان کرد و افــــزود: 83 نفر آموزش کار در محیط واقعی 

کار را فراگرفتند.
به نقل از روابــــط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
آمــــوزش فنی  اســــتان همدان، رئیــــس مرکــــز خواهران 
کارگاه ســــیار  گفت: در  و حرفه ای شهرســــتان اســــدآباد 

شهری نیز به 21 نفر آموزش های مهارتی ارائه شد.

ترویج توصیه های وصیت نامه حاج قاسم سلیمانی ضرورت امروز 
ناحیــــه  ســــپاه  فرمانــــده  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
تویســــرکان با بیان اینکه ســــردار شــــهید ســــلیمانی تابع 
محض والیت بود گفت: شهیدســــلیمانی خطاب به آحاد 
مختلف جامعه و مسووالن در وصیت نامه الهیـ  سیاسی 
خود توصیه هایــــی دارند که ترویج آن امــــروز یک ضرورت 

است.
به گــــزارش هگمتانه، ظهــــر دیروز طی مراســــمی به منظور 
بزرگداشت سردار شــــهید حاج قاسم سلیمانی به همت 
تعــــدادی از بســــیجیان پایــــگاه امــــام حســــن مجتبی)ع( 
لوح وصیت ســــردار به مخاطــــب خودش به تنــــی چند از 
مســــووالن به نیابت از جمعی از مخاطبــــان وصیت نامه 

الهی سیاسی ایشان اهدا شد.
فرمانده ســــپاه ناحیه تویسرکان در این مراسم با تسلیت 
ایام فاطمیه، سردار شهید ســــلیمانی را بهترین الگو برای 
نســــل امروز در والیت پذیــــری و دفاع از والیت دانســــت 
و اظهار کرد: ملت ایران اســــالمی در تشــــییع پیکر سردار 
اردات خود را به گونه ای به شهید سلیمانی ابراز کردند که 

دنیا از این حضور و شعور متحیر شدند.
مرتضی سیاهوشــــی با تأکیــــد بر ضرورت ترویــــج و تبیین 
مکتب ســــردار ســــلیمانی، اقدام بســــیجیان پایگاه امام 
حســــن مجتبــــی)ع( را قابــــل تقدیــــر دانســــت و تأکیــــد 
کــــرد: شهیدســــلیمانی خطاب بــــه آحاد مختلــــف جامعه 
خــــود  سیاســــی  ـ  الهــــی  وصیت نامــــه  در  مســــووالن  و 
توصیه هایی دارند که ترویج آن امروز یک ضرورت اســــت 

تا دشمن نتواند آن را تحریف کند.
فرمانــــده پایــــگاه امام حســــن مجتبی)ع( تویســــرکان نیز 
با اشــــاره بــــه برخی از اهداف و شــــاخصه های شــــخصیتی 
سردار شهید سلیمانی اظهار کرد: تأثیر شخصیتی شهید 

ســــلیمانی در ابعاد مختلف با شهادت ایشان امروز مورد 
توجه مردم دنیا قرار گرفته است.

احســــان هدایت زاده با اشاره به اینکه ســــردار حاج قاسم 
ســــلیمانی به عنوان ســــرباز والیت یک دیپلمات بســــیار 
برجســــته در عرصه بین الملل بود افزود: شهید سلیمانی 
ذوب در والیــــت بود و تبعیت محــــض از والیت را اصل و 
اساس سعادت می دانســــت و توجه و عمل به این اصل 

را در وصیت نامه خود به همه توصیه می کنند.
وی در ادامــــه ضمن اینکه ســــردار ســــلیمانی را فرمانده ای 
فرامرزی دانست که اتحاد بین  نیروهای نظامی منطقه اعم 
از فاطمیون، حیدریون، حشدالشــــعبی و... را شــــکل داد و 
تروریســــت را به زانو درآورد، گفت: حاج قاســــم سلیمانی در 

عین حال پدری دلسوز برای فرزندان شهدا بود.
فرمانــــده پایــــگاه امام حســــن مجتبــــی)ع( تویســــرکان با 
اشــــاره به اینکــــه بخش هایــــی از وصیت نامه سیاســــی ـ 
الهی ســــردار ســــلیمانی به مخاطب خاص در بین اقشــــار 
مختلف اعم از سیاسیون، خانواده شهدا، علما، نیروهای 
مســــلح... اختصاص دارد افزود: شهید ارتباط تنگاتنگی با 

سیاسیون، مراجع، رهبری و... داشتند.
وی با اشــــاره بــــه تهیه پنج لــــوح مزین بــــه تکه های خاص 
از وصیت نامه ســــردار شــــهیدحاج قاســــم ســــلیمانی به 
»مخاطب خودش« به همت جمعی از بســــیجیان پایگاه 
امام حســــن مجتبی)ع( افزود: این لوح هــــا به نمایندگی از 
قشــــر روحانیت به امام جمعه، به نمایندگــــی از نیروهای 
مسلح به فرماندهان ســــپاه و نیروی انتظامی، به فرماندار 
به عنوان نماینده سیاســــیون، به نماینده والیت فقیه در 
ســــپاه ناحیه و در نهایت لوح آخر به نمایندگی از خانواده 

معظم شهدا به یک خانواده شهید اهدا می شود.

هدایــــت زاده بــــا اشــــاره به تهیــــه و توزیــــع برگ نوشــــته از 
وصیت نامــــه ســــردار در قالــــب بســــته های فرهنگــــی و 
بهداشــــتی بــــه مخاطبــــان وصیت نامــــه ســــردار شــــهید 
ســــلیمانی در نهادهای انتظامی، فرمانداری و حوزه علمیه 
توســــط بســــیجیان گفت: تالش ما بســــیجیان بر ترویج 
مکتب ســــردار شــــهید ســــلیمانی در بین اقشار مختلف 
اســــت امیدواریم کــــه بتوانیم این وظیفه خطیــــر را به نحو 

شایسته اجرایی کنیم.
امام جمعه تویسرکان نیز با تشــــکر از زحمات بسیجیان، 
شــــهید ســــلیمانی را یک مکتــــب خواند و اظهــــار کرد: در 
خصوص مکتب سردار هر چه بتوانیم تالش کنیم تالشی 
متعالی و مبارک اســــت چراکه همه ابعاد وجودی شــــهید 

سلیمانی برکت بود.
حجــــت االســــالم مرتضــــی موحدی بــــا تأکیــــد بــــر اینکه 
تــــالش بــــرای تبییــــن و نهادینــــه شــــدن مکتب ســــردار 
شهیدســــلیمانی ســــعادت دنیا و آخرت را بــــه دنبال دارد 
گفت: وصیت نامه شهید حاج قاسم سلیمانی را باید برای 

اقشار مختلف جامعه تبیین کرد.
سید رسول حسینی، فرماندار تویسرکان نیز در پایان این 
برنامــــه با بیان اینکه فرهنگ و ســــیره این شــــهید بزرگوار 
برای نسل فعلی و آینده معرفی شود افزود: تالش ایشان 
بر کاهش آسیب ها اجتماعی قابل توجه است، این نگاه 
و رفتار الگوی ارزشــــی در این زمینه برای همه مســــووالن 

چون بنده است.
در پایان لوح مزین به بخشــــی از وصیت نامه شهید سردار 
ســــلیمانی به امام جمعه و فرماندار و فرمانده سپاه ناحیه 
شهرستان تویسرکان توســــط فرمانده پایگاه امام حسن 

مجتبی)ع( اهدا شد.

فرماندار کبودرآهنگ:

اگر بگوییم کارخانه شیمی معدنی آالیندگی ندارد، حرفی بیهوده است
هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرماندار کبودرآهنگ گفت: 
اینکــــه بگوییم کارخانه شــــیمی معدنــــی آالیندگی ندارد، 
حرفی بیهوده است و تعطیل کردن آن غیرمنطقی است 
اما باید توازنی بین اینکه سالمتی مردم حفظ شود و چرخه 

تولید کارخانه دایر باشد، به وجود بیاید.
به گزارش هگمتانه، حجت اهلل مهدوی دوشــــنبه 22 دی 
ماه در بازدید از کارخانه شیمی معدنی در شهرک صنعتی 
ویان شهرســــتان کبودراهنگ، بر توســــعه این کارخانه و 
ایجاد اشتغال بیشتر و گستردگی بازار فروش محصوالت 
این کارخانه در سطح کشور و حتی در عرصه صادرات بین 

المللی تأکید کرد.
مهــــدوی اعالم کــــرد: شــــرکت شــــیمی معدنــــی همدان 
نخســــتین و تنها تولیدکننده کربنات کلسیم رسوبی در 
ایــــران و بزرگترین در منطقه غرب آســــیا با نام تجاری برین 
با طیف گســــترده محصوالت در خدمت صنایع داخلی و 
بازارهای جهانی اســــت و همه ما بایــــد از این ظرفیت ملی 
برای پیشــــرفت شهرســــتان و افزایش تولید تالش کنیم 
و هدف این اســــت برای حل مشــــکل آلودگــــی هوا چاره 

بیندیشیم.
وی خاطرنشــــان کــــرد: محصــــوالت ایــــن شــــرکت طیف 

گســــترده ای از صنایع را پوشش می دهند از جمله صنایع 
رنــــگ و پوشــــش های صنعتی، انــــواع بتانه و ســــیالنت، 
، الســــتیک، کاغذ،  خمیرهــــای آب بنــــدی، صنایع پلیمــــر
مرکب چاپ، صنایع شوینده و بسیاری از صنایع دیگر که 

کربنات کلسیم مصرف می کنند.
فرمانــــدار کبودرآهنــــگ بــــه همراه معــــاون امــــور عمرانی 
اســــتاندار همدان و مدیرکل مدیریت بحران اســــتانداری 
از کارخانــــه شــــیمی معدنــــی در شــــهرک صنعتــــی ویــــان 
نزدیــــک  از  و  کردنــــد  بازدیــــد  کبودراهنــــگ  شهرســــتان 

مشکالت آالیندگی این کارخانه را مورد برسی قرار دادند.

پرداخت 3.4 میلیارد تومان وام جبران 
خسارت های کرونا در رزن

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرمانــــدار رزن گفت: 3 
میلیــــارد و 450 میلیون تومان تســــهیالت حمایتی به 
98 بنــــگاه اقتصادی آســــیب دیده از شــــیوع ویروس 

کرونا دراین شهرستان پرداخت شده است.
به گزارش هگمتانه، »ســــیدرضا ســــالمتی« در جلســــه 
کارگروه تنظیم بازار شهرســــتان، افزود: این تسهیالت 
با هدف جبران خسارت های وارده به واحدهای صنفی 
بــــا توجه بــــه تعطیلــــی و رکود کســــب و کارها ناشــــی از 
همــــه گیری ویروس کرونا پرداخت شــــده که این روند 

حمایتی همچنان ادامه داد.
وی اظهار کــــرد: درهمین ارتباط روند نظارت بر فعالیت 
دســــتورالعمل های  اســــاس  بــــر  صنفــــی  واحدهــــای 
ابالغی ســــتاد مقابله با کرونا نیز در شهرســــتان رزن با 
قوت ادامــــه دارد و با واحدهای متخلــــف و بی توجه به 

شیوه نامه های بهداشتی برخورد قانونی می شود.
فرماندار رزن با اشــــاره به انجام هفت هــــزار و 135 مورد 
گشــــت و بازرســــی مشــــترک دســــتگاه های نظارتی و 
بهداشــــتی شهرســــتان بر فعالیــــت اصنــــاف، گفت: 
برهمین اساس 56 واحد صنفی)توزیعی و خدماتی( در 
این شهرستان از ابتدای سال تاکنون به دلیل رعایت 

نکردن شیوه نامه های بهداشتی پلمب شده است.
وی تصریح کرد: اجرای دقیق شیوه نامه های بهداشتی 
با همراهــــی و همکاری مؤثــــر مردم، اصنــــاف و نظارت 

مستمر دستگاه های مسوول موجب شد که با بهبود 
شرایط و کاهش روند ابتال به ویروس کرونا، شهرستان 

در وضعیت زرد قرار بگیرد.
سالمتی، برخورد جدی با قاچاق دام و نظارت بر توریع 
ســــهمیه های تنظیــــم بــــازار را از دیگر اقدامــــات مؤثر 
انجام شــــده در شهرســــتان رزن عنوان کــــرد و افزود: 
ارگان ها، دانشــــگاه ها، نهادهای  تمامی دســــتگاه ها، 
دولتــــی و عمومــــی و مراکــــز توزیع و مصــــرف کاالهای 
اساسی دراین شهرستان ملزم به ثبت نام در سامانه 

جامع تجارت شده اند.
به نقل از ایرنا، در پی شــــیوع ویروس کرونا و اثرگذاری 
آن بــــر فعالیــــت برخــــی از کســــب و کارهــــا، دولت با 
هدف حفظ اشــــتغال موجود در بنگاه هــــا و حمایت 
از کارگــــران و فعــــاالن اقتصــــادی با انتخاب 14 رســــته 
شــــغلی، ثبت نام پرداخت تســــهیالت حمایتی را آغاز 
کرد و مشــــموالن برای گرفتن وام بــــه بانک ها معرفی 
شــــدند، نرخ ســــود این تســــهیالت 12 درصد است و 
تنفس  دوره  احتساب  با  تسهیالت،  بازپرداخت  دوره 
از اول آبان ماه، به مدت 2 ســــال و تسهیالت تا سقف 
16 میلیون تومان، نیازمند سفته فرد متقاضی یا چک 
به تشــــخیص بانــــک و تســــهیالت 16 تــــا 48 میلیون 
تومانی نیازمند ســــفته متقاضی یــــا چک به همراه یک 

ضامن است.

مدیر اداره جهادکشاورزی شهرستان اسدآباد خبر داد:

ح کشاورز کارت سهمیه ۸.5 میلیاردی اسدآباد از طر
اداره  مدیــــر  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
 8.5 از سهمیه  اســــدآباد  زی شهرستان  جهادکشاور
کشــــاورز  میلیــــارد تومانــــی این شهرســــتان در طرح 

کارت خبر داد.
به گــــزارش هگمتانــــه، محمدکرم مرادی با اشــــاره به 
طرح کشــــاورز کارت اظهــــار کرد: در این راســــتا به هر 
کشــــاورز که اقدام به کشــــت غالت پاییــــزه کرده، به 
ازای هر هکتــــار دو میلیون تومان بــــرای خرید نهاده 
رابطه سهمیه اسدآباد  که در این  پرداخت می شــــود 

است. تومان  میلیارد   8.5
و  کارت  کشــــاورز  راســــتای  در  اینکــــه  بیــــان  بــــا  وی 
نفر   1746 شهرســــتان  بــــه  یافته  اختصاص  ســــهمیه 
 21 زی به میزان  کشاور 600 هکتار زمین  10 هزار  مالک 
میلیارد تومان به بانک عامل معرفی شــــدند، تصریح 
کرد: در همین رابطه از ســــهمیه اختصــــاص یافته به 
شهرســــتان تنهــــا 277 میلیون تومان بــــه تعداد 18 

است. شده  جذب  نفر 
مرادی یکی از عمده مشــــکل این امــــر را وجود تنها 
یک شــــعبه بانک کشاورزی در شهرستان دانست و 
کارت، کشاورز  کشاورز  افزود: عالوه بر این برای طرح 
باید بدهکار و ضامن نباشــــد و نیز ایــــن اعتبار برای 
و  نیست  استفاده  قابل  کشاورز  نیاز  مورد  خریدهای 

کود اختصاص دارد.  به خرید سم و 
ً
صرفا

وی در ادامه با اشــــاره به ســــند راهبردی ســــه ســــاله 
بــــرش  در  کشــــاورزی  بخــــش  در  همــــدان  اســــتان 
کرد: در رابطه با سرشاخه  شهرستانی اسدآباد تصریح 
کاری گردو تعهد شهرستان 3000 مورد بوده که 9705 

مورد آن با 325 درصد پیشرفت انجام گرفته است.
اسدآباد  شهرســــتان  قرمز  گوشــــت  تولید  تعهد  وی 
در ســــند راهبردی ســــه ســــاله را 135 هزار و 40 تن با 
101 هــــزار تن برابر بــــا 74 درصد تحقق برشــــمرد و یاد 

آور شــــد: در رابطه با توسعه گلخانه در سند راهبردی 
هکتار   6.5 انجام  با  هکتار  هشــــت  شهرستان  تعهد 
تعهــــد، در دانه هــــای روغنی بــــا تعهــــد 1000 هکتار با 
با  قنــــوات  مرمت  کلــــزا،  کشــــت  هکتار   590 تحقــــق 
توســــعه   ، کیلومتر  3.3 تحقق  با  کیلومتر  ســــه  تعهد 
400 کیلومتر و تحقق  آبیاری با تعهــــد  طرح های نوین 
8000 تن تعهد و  560 هکتار طراحی و ذخیره سازی با 

کار انجام شده است. 2000 تن  با تحقق 
در  اسدآباد  شهرســــتان  زی  جهادکشــــاور اداره  مدیر 
ادامه با اشــــاره به جوجه ریزی مرغداری های صنعتی 
30 مرغــــداری صنعتی  از  کرد:  اســــدآباد خاطرنشــــان 
که در این تعداد  22 مرغداری فعال بوده  شهرستان 
واحد به علت گرانــــی نهاده ها میزان تولید به 13 هزار 

است. رسیده  تن 
بــــه نقــــل از ایســــنا، مــــرادی در پایــــان میــــزان تولید 
ســــالیانه گوشــــت ســــفید شهرســــتان را 4562 تن، 
شیر 43 هزار تن، تخم مرغ 163 تن و عسل را 87 تن 
6334 تن نهاده های  برشمرد و یادآور شد: امســــال 
دامــــی توســــط شــــرکت های تعاونی کشــــاورزی بین 

است. شده  توزیع  شهرستان  این  کشاورزان 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

برای پاداش پایان خدمت کارکنان دولت سقف پرداخت تعیین می شود
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: عضو کمیســــیون برنامه و 
بودجه مجلس شــــورای اســــالمی گفت: در ادامه بررسی 
آینده موضوع تعیین ســــقف  تبصره هــــای بودجه ســــال 
میزان پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان مورد بحث 

قرار گرفت و مقرر شد حداکثری برای آن تعیین شود.
به گزارش هگمتانه، علیرضا شــــهبازی اظهار کرد: با توجه 
به اینکه در ســــنوات گذشــــته پرداخت های پاداش پایان 
خدمت در برخی موارد خیلی باال بوده لذا نمایندگان عضو 
کمیسیون این موضوع را مورد بررسی قرار دادند که انتظار 

می رود در کمیسیون تلفیق مورد تصویب قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ســــقف پیشــــنهادی ما بــــرای پرداخت 
پاداش پایان خدمت حداکثر 500 میلیون تومان اســــت 
افزود: پس از تائید نهایی این ماده در کمیســــیون تلفیق 
الزم است که در صحن علنی به تصویب نمایندگان برسد 
که در ایــــن زمینه ما تــــالش خواهیم کرد که ایــــن مورد با 

موافقت نمایندگان روبه رو شود.
نماینــــده مــــردم نهاونــــد در مجلس شــــورای اســــالمی با 
تکذیب شــــایعه پیشــــنهاد قطــــع پاداش پایــــان خدمت 

کارکنــــان دولت افــــزود: پــــاداش پایان خدمــــت کارکنان 
دولت به هیچ عنوان قطع نخواهد شــــد اما بحث بر ســــر 
این است که الزم است سقفی برای پرداخت آن مشخص 

شود.
وی بــــا دفــــاع از پرداخت پــــاداش پایان خدمــــت کارکنان 
گفت: در این زمینه نباید تبعیضی وجود داشــــته باشــــد 
زیرا در ســــالهای گذشته بازنشســــتگان پاداش دریافت 
کرده اند و لــــذا نباید تفاوتــــی در این زمینه وجود داشــــته 

باشد.
شــــهبازی افــــزود: پرداخت این پــــاداش حمایــــت مالی از 
کارکنان ســــاده دولت و یا کارمندان و معلمان آموزش و 
پرورش است که حقوق آنها خیلی باال نیست و این مبلغ 
می تواند کمک خوبی برای آنها باشد و لذا ما در این زمینه 

حمایت های خود را به عمل می آوریم.

اختصاص ۲0 میلیارد تومان اعتبار برای ادامه چهار  �
بانده شدن محور نهاوند- آورزمان

از ســــخنانش با بیان اینکه دیدار  وی در بخش دیگری 

بــــا معــــاون وزیــــر راه و مدیر عامل شــــرکت ســــاخت و 
ضرورت  موضوع   ، کشور نقل  و  حمل  زیربناهای  توسعه 
آورزمان به  تســــریع در عملیات چهار بانده شدن محور 
نهاوند مورد بررســــی قرار گرفت افــــزود: در این دیدار با 
اشــــاره به موقعیت این محور ارتباطی که حجم وسیعی 
از حمل و نقل غرب کشور از آن صورت می گیرد بر لزوم 
تکمیــــل هر چه ســــریعتر این پــــروژه به عنــــوان مطالبه 

شد. کید  تأ نهاوند  مردم  ساله  چندین 
نماینــــده مــــردم نهاونــــد در مجلس شــــورای اســــالمی 
آورزمان و مالیر بخشــــی از محور  گفت: محور نهاوند به 
ارتباطی مرکز به غرب کشور اســــت که در ایام اربعین با 

حجم باالی تردد زائرین عتبات عالیات روبه رو اســــت.
، با  وی افزود: بر اســــاس مباحث مطرح شده این دیدار
موافقت مدیرعامل ســــاخت و توسعه زیر بنای حمل و 
ادامه  اعتبار جهت  20 میلیارد تومان  کشــــور مبلغ  نقل 

شد. داده  تخصیص  طرح 
نهاوند  ارتباطی  محورهای  تکمیل  پیگیری  بر  شــــهبازی 
کیــــد کرد و افــــزود: با  تــــا بهره بــــرداری نهایــــی از آنهــــا تأ

توجــــه به اینکه جــــاده نهاوند به کرمانشــــاه نیز از جمله 
محورهــــای پرتردد اســــتان اســــت که می بایســــت طرح 
تکمیــــل چهار بانده شــــدن آن به ســــرانجام برســــد لذا 
بــــرای تســــریع در اجــــرای آن پیگیری هــــای الزم از طریق 

است. گرفته  صورت  بانکی  کنسرسیوم 
وی بــــه راهکارهای اجرایــــی مشــــارکت بانک ها در این 
56 در صورتی  زمینه اشاره کرد و افزود: مطابق با تبصره 
که امکان تخصیــــص اعتبارات دولتی به پروژه ای وجود 
نداشــــته باشــــد بانک هــــا می تواننــــد با مجوز ســــازمان 
برنامه و بودجه در این زمینه مشــــارکت الزم را داشــــته 
آمده  که در این زمینه طبق رایزنی های به عمل  باشــــند 
تا کنون چنــــد بانک در این زمینه اعالم آمادگی کرده اند 
کــــه برای اجرای شــــدن آن منتظر صدور مجوز از ســــوی 

هستیم. بودجه  و  برنامه  سازمان 
اســــالمی  شــــورای  مجلس  در  نهاوند  مردم  نماینــــده 
بــــه تحقق یکی دیگر از مطالبات مردم نهاوند اشــــاره 
زی ســــاماندهی نهر  کشــــاور گفــــت: در بخش  کــــرد و 
منطقه  زان  کشــــاور مهــــم  مطالبات  از  یکــــی  شــــعبان 

صورت  راســــتا  این  در  اقداماتی  گذشــــته  در  که  بوده 
است. گرفته 

به نقل از فارس، وی افــــزود: بنا به ضرورت تکمیل طرح 
ساماندهی نهر شــــعبان طی پیگیری های صورت گرفته 
از سوی بانک کشــــاورزی مبلغ 100 میلیارد تومان اعتبار 
بــــرای بتونی کردن نهرهای فرعی اختصاص داده شــــده 

است.

گمانه زنی های میراث
آغاز احتمالی فصل ششم کاوش الئودیسه ا ز 15 اسفند
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هگمتانــــه، گروه خبر همدان: شــــهردار همــــدان گفت: با 
کاهش 10 سال میانگین سن مدیران مجموعه شهرداری 
و با بهره گیری از جوانان، این مجموعه توفیقات خوبی در 
راستای بهینه سازی و توسعه شهر داشته است و با این 
تجربه و همکاری خانه جوان همدان با مجموعه شهرداری 
ما را برای مدیریت شهری پویا و فعال و تبدیل همدان به 

شهر جوان باور یاری کنند.
به گزارش هگمتانه، عباس صوفی در بازدید از خانه جوان 
همدان طی نشســــتی با اعضا جوان این مجموعه گفت: 
تالش نمودیم با اعتماد به جوانان میانگین سن مدیران 

مجموعه شهرداری را به ده سال پایین تر ببریم.
صوفی افــــزود: این مجموعه توفیقات خوبی در راســــتای 
فعالیت های فرهنگــــی و اجتماعی حوزه جوانان داشــــته 
است که این ظرفیت می تواند فرصتی بدیع برای تعامالت 
جوانگرایانه و طرح های خــــالق جوانان برای بهره مندی در 
حوزه مدیریت شــــهری باشد چراکه معتقد به شهری پویا، 

فعال و جوان باور هستیم.
شــــهردار همــــدان، ضمن تقدیــــر از عملکــــرد خانه جوان 
گفــــت: عملکرد ایــــن مجموعه با بهره گیــــری از ظرفیت و 
افکار جوانان و برنامه و اهــــداف که در حوزه جوانان دارند 

قابل تقدیر است.
عبــــاس صوفی تصریح کــــرد: زمانــــی که کاری بــــه جوانان 
ســــپرده شــــود و به آنها اعتمــــاد کنیم، شــــاهد عملکرد و 

نتیجه خوبی در آن حوزه خواهیم بود.
وی با بیــــان اینکــــه در مجموعه شــــهرداری هــــر زمان که 
کارهــــا به جوانان ســــپرده شــــد، عملکرد بــــی نظیری رقم 
خــــورد عنوان کــــرد: اعتقاد زیــــادی به جوان گرایــــی دارم و 
خوشبختانه موفق شــــدم با بهره گیری از جوانان در دوره 

مدیریتی خود به نتایج خوبی برسم.
صوفی با بیان اینکــــه در حال حاضر دغدغه اصلی جوانان 
اشــــتغال و ازدواج اســــت اذعان کرد: در حــــال حاضر و با 
توجه به شــــرایط جامعه اکثــــر جوانــــان و نوجوانان نگران 
آینده خود هســــتند که الزم اســــت توجه ویــــژه به این دو 

بحث شود.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف شهرداری ها، ارتقا فرهنگ 
جامعه اســــت خاطرنشــــان کــــرد: مجموعه شــــهرداری با 
بهــــره گیری از این نوع ظرفیت هــــای خانه جوان رفتار های 

اجتماعی و فرهنگی را در جامعه ارتقا دهد.
شــــهردار همدان با بیان اینکه جامعــــه امروز ما به جوانان 
نیــــاز دارد که از علــــم و دانش بــــه روزی برخوردار باشــــند 
گفت: برای اینکه بتوانیم از جوانان در حوزه های مدیریتی 
و مشــــاوره اســــتفاده کنیم الزم اســــت که جوانان علم و 
اطالعات خــــود را به روز کننــــد و در حیطه مــــورد نظر خود 

تجربه کسب کنند.
صوفی با بیان اینکه الزم است در کنار توجه به آموزش به 
جوانان به معنویت آنها توجه ویژه ای بشود افزود: توصیه 

من به خانه جوان همدان این است که آموزه های معنوی 
و دینی را در دستور کار خود قرار دهند.

وی با بیــــان اینکه شــــهرداری یک مجموعــــه چند وجهی 
است که در همه حوزه ها هم صاحب نظر است و فعالیت 
می کند افــــزود: در همــــه حوزه ها از جملــــه ورزش تاکنون 
اقدامات خوبی انجام داده ایم و در ورزش محالت ساالنه 
10 هــــزار جــــوان در رده های فوتبــــال و فوتســــال فعالیت 

می کنند.
صوفــــی افــــزود: امســــال 28 زمیــــن فوتبال، بســــتکبال، 
والیبــــال و... در تمام مناطق همــــدان به خصوص مناطق 

کمتر توسعه احداث کردیم.
وی افــــزود: توجــــه به همــــه حوزه هــــا از جملــــه فرهنگی، 
از اهــــداف مهــــم مجموعه  اجتماعــــی، زیباســــازی یکــــی 
شــــهرداری اســــت که در این راســــتا از شــــما می خواهم با 
اســــتفاده از ظرفیــــت جوانــــان و نخبگان ایــــن مجموعه، 

شهرداری را در تمام حوزه ها یاری کنید.
شهردار همدان در خصوص پیشنهاد انتخاب مشاوران 
جوان از اعضا خانه جوان گفت: شهرداری همدان آمادگی 
دارد تیم مشــــاوران جوان را از بین جوانان صاحب ایده و 
دغدغه مند در همین مجموعه ایجاد و نشست های هم 

اندیشی را به صورت مشترک برگزار کند.
صوفی گفت: در حوزه مباحث رفتار فرهنگی شــــهروندی 
نیاز به تولید محتــــوا و تبلیغات جذاب در برنامه های صدا 
و ســــیما داریم که حتما از ظرفیت این مجموعه استفاده 

خواهیم کرد.
شــــهردار همــــدان با بیــــان اینکه قرار شــــده اســــت برای 
اولین بار پــــارک خالقیت در همدان احداث شــــود افزود: 
قرار است ســــال آینده با احداث پارک خالقیت برای گروه 
ســــنی کودک و نوجوان، بــــه دنبال تقویت و شناســــایی 
استعدادها و توان آنها در حوزه خالقیت و نو آوری باشیم.
در ادامــــه مدیرعامــــل خانه جوانان اســــتان همــــدان نیز 
با تقدیــــر از نگاه جــــوان گرایانه شــــهردار همــــدان گفت: 
خوشــــبختانه تاکنون توانســــته ایم جوانان فعال و عالقه 
مند خوبی را جذب برنامه های متنوع این خانه که متعلق 

به خود جوانان است نماییم.
امیر غالمی افزود: با تشکیل 14 کمیته مختلف با بیش از 
130نفر در قالب این کمیته ها اهداف فرهنگی، اجتماعی، 
هنری، کارآفرینی، حقوقی و ورزشی را با محوریت آموزشی و 

استعداد یابی دنبال می کنیم.
وی تصریح کرد: در کمیته ورزش با بهره گیری قهرمانان و 
ورزش کاران نشان آور درصدد این هستیم این افراد را به 
عنوان الگو به نسل جوان معرفی کرده و با استعداد یابی 
عالقمندان بــــه حوزه ورزش، آنها را بــــه جایگاه اصلی خود 

برسانیم.
مدیرعامل خانه جوانان اســــتان همدان با اشاره به اینکه 
یکی از کمیته های تشــــکیل شده در خانه جوانان، کمیته 

سالمت با شــــعار افزایش سالمت جســــم و روح جوانان 
در جامعه اســــت عنوان کرد: کمیته سالمت خانه جوانان 
اســــتان همدان متشــــکل از افــــرادی از کادر بهداشــــت 
و درمان اســــت و تمام تــــالش این کمیته این اســــت که 
جوانان از عمر خود به نحو احسن استفاده کنند تا بتوانند 

در سنین پیری همانند جوانی شاد و پر انرژی باشند.
وی با بیان اینکه با ســــاخت ویدیو های آموزشــــی کرونا در 
فضــــای مجازی همراه جوانــــان در این ایــــام بودیم عنوان 
کرد: فیلم های آموزشی مختلف در خصوص آموزش های 
کرونایی تاکنون توســــط کمیته سالمت خانه جوان تولید 

شده است.
غالمی با اشــــاره به کمیته نســــل نو گفــــت: در این کمیته 
آمــــوزش و اســــتعدادیابی نوجــــوان مهارت های  ضمــــن 
مدیریتــــی و ارتباطــــات اجتماعی برای داشــــتن آینده بهتر 

کمک کنیم.
کمیتــــه  ایــــن  افــــزود: همچنیــــن در نظــــر داریــــم در  وی 
دانش آمــــوزان روابط اجتماعــــی و حقوق اجتماعــــی را یاد 

بگیرند.
مدیرعامل خانه جوانان استان همدان با بیان اینکه یکی 
از مهمتریــــن برنامه ها و اهداف کمیته حقوقی حضور یک 
نماینده از کمیته حقوقی خانه جوانان اســــتان همدان در 
دادگاه های حقوقی و کیفری اســــت گفــــت: در نظر داریم 
از نوجوانــــان و جوانان که در این حوزه نیــــاز به یک حامی 
حقوقــــی دارنــــد حمایت کرده و بــــه آنها مشــــاوره حقوقی 

رایگان ارائه دهیم.
غالمــــی گفــــت: در اســــتان همدان بــــرای دومیــــن بار در 
کشــــور برای بیمه جوانی به جوانان همدان تعلق می گیرد 
و جوانــــان همدانی که ســــنی بیــــن 18 تا 35 ســــال دارند 
می توانند با پرداخت 270 هــــزار تومان خود را بیمه کنند و 

از مزایای آن استفاده نمایند.
وی بــــا بیــــان اینکــــه در خانه جوانان اســــتان همــــدان در 

نظــــر داریم هزینه هــــای زندگــــی جوانــــان را کاهش دهیم 
خاطرنشــــان کرد: در خانه جوانان اســــتان همدان در نظر 
داریم با انعقاد قرارداد بین ســــازمان ها، هتل ها، تاالرهای 
پذیرایی، آتلیه عکاســــی ازدواج آســــان در استان همدان 

ترویج و گسترش بدهیم.
مدیرعامــــل خانــــه جوانان اســــتان همدان خاطرنشــــان 
ســــاخت: بعد از اتمام کرونا در نظر داریم سفره عقدی را در 
محل برپا کنیم و به جوانان مســــتحق که در شرف ازدواج 
هستند و توانایی برگزاری جشــــن عقد را ندارند در این راه 

کمک و همراهی کنیم.
عضو هیأت مدیره و مشــــاور خانه جوانان استان همدان 
نیــــز گفت: خرســــندیم که شــــهردار همدان بــــا اعتماد به 
جوانان در برخی بخش های مدیریت توانســــته تحوالت و 

رضایتمندی شهروندان را به دست آورد.
محمدرضا غالمی افزود: ســــازمان های مردم نهاد استان 
همــــدان فرصتی بی بدیــــل برای کادرســــازی جوانان برای 
حضور مدیریتی و اثربخشــــی در جامعه می باشد که تجربه 
نشــــان داده است که فعاالن این بخش از مدیران موفق 

به شمار می روند.
وی اضافــــه کرد: تــــالش بر این اســــت تا از تمــــام ظرفیت 
جوانــــان در بحــــث مدیریــــت و اجرا اســــتفاده شــــود که 
موفقیت ها و اقدامات خوب صــــورت گرفته از نتایج این 

اتفاق جوانگرایانه بوده است.
غالمی در بخش دیگری از ســــخنان خود بــــا تأکید براین 
نکته کــــه جوانان امــــروز به دنبال شــــهری خــــالق و نوآور 
هستند ابراز امیدواری نمود مجموعه شهرداری در تداوم 
اقدامــــات نویــــن و مدرن شــــهری همچون قطار شــــهری 
طرح هــــا و پروژه هــــای یک شــــهر مــــدرن را در دســــتور کار 

جدی تر قرار دهد.
عضو هیأت مدیره و مشــــاور خانه جوانان استان همدان 
اضافه کرد: افزایش مراکز تفریحی و ورزشی جذاب می تواند 

نشاط اجتماعی جوانان را در شــــهر همدان ارتقا بخشد و 
این مجموعه با بهره گیری از کادر با تجربه و کار بلد در نظر 
دارد ضمن آموزش های الزم به جوانان راه درســــت زندگی 

کردن و راه موفقیت را به جوانان نشان دهد.
محمد رضا غالمی در پایان به شــــهردار همدان پیشنهاد 
کرد در سطح نگاه کارشناسانه از ظرفیت های خانه جوان 
آموزشــــی، اجرای طرح های مشــــترک  در راســــتای اهداف 
فرهنگــــی و اجتماعی و نیز راه اندازی تیم مشــــاوران جوان 
اســــتفاد کند و در جهــــت خدمت به جوانان نســــبت به 

تعامالت دوسویه نگاه مضاعفی داشته باشد.
مدیر داخلی خانه جــــوان همدان نیز در این نشســــت با 
اشــــاره به اعتماد مسؤولین به جوانان در بحث ایجاد این 
خانه گفت: تمام تالش ما برآن اســــت تا یک الگوی خوبی 

را در بخش مدیریت سمن ها ارائه نمائیم.
پریــــزاد پاکــــدل در ادامه با ارائه گزارشــــی از اهــــم اقدامات 
صــــورت گرفته در خانه جوان تصریح کــــرد: از آغاز فعالیت 
این خانــــه طی مردادمــــاه جــــاری تاکنون بیــــش از 3 هزار 
ســــاعت خدمــــات آموزشــــی بــــرای جوانــــان با توجــــه به 

محدودیت های ایام کرونایی برگزار شده است.
وی ادامــــه داد: با جذب بیش از هزار و 200 نفری جوانان به 
این خانه به دنبال برنامه ریزی منسجم برای ارائه خدمات 
متنوع مورد نیاز جوانان هســــتیم. همچنیــــن با تغییرات 
صورت گرفته توانســــته ایــــم ظرفیت خوبی را بــــرای بهره 
گیری و هدایت اســــتعداد های جوانان خالق در دســــتور 

کار قرار دهیم.
مدیر داخلی خانه جوان همدان افزود: در حال حاضر این 
، دو سالن جلسات  مجموعه با دو استودیو صدا و تصویر
مجهــــز و 6 کالس آموزشــــی، کتابخانه تخصصــــی جوانان 
واحد آی تی، تکثیرات، اتاق مشاوره، بخش روابط عمومی 
و تولید محتوا برنامه و چشــــم انداز خوبــــی را برای جوانان 

این شهر در دستور کار قرار داده است.

به همت شهرداری همدان

از عوامل پلیس راهور استان همدان تجلیل شد
*: شــــهردار همدان در مراســــمی از  هگمتانــــه، گروه خبــــر
زحمات و تالش های شبانه روزی عوامل پلیس راهنمایی 
و رانندگی اســــتان همــــدان در حــــوزه مباحــــث ترافیکی 

تجلیل کرد.
به گزارش مدیریــــت ارتباطات و اموربین الملل؛ شــــهردار 
همدان در این مراســــم که در ســــالن جلسات شهرداری 
ستاد برگزار شد، گفت: همکاری و تعامل گسترده پلیس 
راهور و مدیریت شهری در حوزه مباحث ترافیکی منجر به 
کاهش تخلفات، افزایش ایمنی شــــهروندان و در نهایت 

رفع نقاط حادثه خیز در شهر می شود.
عباس صوفی در این باره بیــــان کرد: پلیس راهور در زمره 
مشاغل سخت به شمار می رود که به صورت شبانه روزی 
در شــــهر فعالیت دارند و خوشــــبختانه در سال های اخیر 
ســــطح مناســــبات شــــهرداری با این نهــــاد انتظامی منجر 
به افزایــــش رضایتمندی شــــهروندان در حوزه مســــایل 

ترافیکی شده است.
وی بــــا بیان اینکــــه در اجرای برخــــی از پروژه هــــای عمرانی 
نیازمنــــد همراهی عوامــــل پلیس راهور هســــتیم، گفت: 
روان سازی ترافیک و تســــهیل عبور و مرور شهروندان از 
جمله وظایف مشــــترک این دو دســــتگاه خدمات رسان 
است که شــــاهد همکاری مناسبی در این زمینه هستیم 

که جای تقدیر دارد.
شهردار کالنشهر همدان در ادامه تصریح کرد: بازگشایی 
، احــــداث تقاطع هــــای غیــــر همســــطح، افزایــــش  معابــــر
دوربین های  افزایــــش  مکانیزه،  و  طبقاتــــی  پارکینگ های 
کنترل ســــرعت در نقــــاط حادثه خیز و اجرای رینگ ســــوم 
شهر همدان از جمله برنامه های مدیریت شهری همدان 
در حوزه مباحث ترافیکی اســــت که مطالعات برخی از این 
پروژه ها به اتمام رسیده و تا پایان سال جاری شاهد کلنگ 

زنی برخی از این پروژه ها خواهیم بود.
وی ادامــــه داد: این برنامه قــــرار بود به مناســــبت هفته 
ایمنی برگزار شــــود کــــه به دلیل مشــــغله پلیــــس راهور 
در هفته های اخیــــر در راســــتای محدودیت های ترددی 
در شــــرایط کرونایی به تعویــــق افتاده بود کــــه جا دارد از 
زحمــــات و تالش های یکایک عوامل ایــــن نهاد انتظامی 

کنم. تقدیر 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اســــتان همدان نیز در 
ادامه این جلسه گفت: در تمامی کشورهای توسعه یافته 
پلیس راهور به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت شهری 
در حوزه مباحث ترافیکی فعالیت می کند که این موضوع 
در برخی از کالنشهرهای کشور و در برخی از موارد در حال 

تحقق است.
ســــرهنگ علی فکری ادامه داد: خوشــــبختانه شهرداری 
همدان و پلیس راهور دارای مناســــبات زیــــادی در حوزه 
ترافیکی هستند و سطح تعامالت این دو نهاد در کاهش 
مباحث ترافیکی و خطر پذیری بسیار مؤثر و راهگشا بوده 

است.
وی ادامه داد: اســــتان همدان در رفع نقــــاط حادثه خیز در 
رتبه برتر کشــــور قرار دارد که شــــهرداری همدان در تحقق 
این موضوع در شــــهر همدان بسیار تأثیرگذار بوده است 
که جــــای تقدیر دارد و امیدوارم بــــا هماهنگی های صورت 
گرفته به زودی شاهد افزایش دوربین های کنترل سرعت 
و ثبــــت تخلفات رانندگی در معابر و نقــــاط پرتردد و حادثه 

خیز شهر همدان باشیم.
فکری برگزاری مراســــم تجلیــــل از عوامل پلیــــس راهور را 
اقدام ارزنده ای دانســــت و گفت: رویکرد شهردار همدان 
در خصوص اجــــرای این برنامه جای تقدیــــر دارد و به نوبه 
خــــود و از طرف خانــــواده پلیــــس راهور اســــتان، قدردان 

زحمات و تالش های مجموعه مدیریت شهری هستیم.
معــــاون مالی و اقتصــــادی شــــهردار همدان نیــــز در این 
جلســــه گفت: امنیــــت جانی و روانــــی مــــردم در اولویت 
شــــهرداری و پلیس راهور قرار دارد که خوشبختانه شاهد 
گســــترش ســــطح همکاری در زمینه مباحث ترافیکی در 

شهر همدان هستیم.
رضا ابرارخــــرم افزود: شــــاهد کاهش نقاط حادثــــه خیز در 
شــــهر و به تبع آن افزایش امنیت شــــهروندان هســــتیم 
که بایستی با اقدامات پیشــــگیرانه و مسؤوالنه در مسیر 
کاهش حــــوادث رانندگی و افزایش ســــطح ایمنی مردم و 

معابر شهر گام های اساسی برداریم.
مدیرعامــــل ســــازمان حمل و نقــــل و ترافیک شــــهرداری 
همــــدان نیــــز در ابتــــدای این جلســــه ضمــــن قدردانی از 
، گفت: امیدواریم با  تالش های شــــبانه روزی پلیس راهور
بهبود عبورومرور در شهر و توســــعه ایمنی همشهریان، 

فرهنگ ترافیک شهری نیز ارتقا یابد.
وحید غفاری ادامه داد: اصالح و مهندسی معابر برای همه 
شــــهروندان بویژه ســــالمندان، مدیریت زیرساخت  های 
حمل و نقل، تردد ایمنی شــــهروندان، استفاده از حمل و 
نقل پاک، مدیریت بهره برداری، نگهداشــــت مرکز کنترل 
ترافیک شهر و دوربین های شهر از وظایف ایجاد سازمان 

مدیریت و مهندسی حمل و نقل شهرداری است.
وی احداث،  تعمیر و نگهداری پاســــاژهای عابر پیاده شهر 
در راستای تأمین ایمنی عابران پیاده و کاهش تصادفات 
را از مهمترین طرح های این سازمان برشمرد و اضافه کرد: 
همچنین شست وشــــوی تجهیزات ترافیکی در راســــتای 
اســــتفاده بهینه و نگهــــداری آنها از دیگــــر وظایف محوله 

سازمان حمل ونقل ترافیک است.
وی تصریح کرد: مدیریت، تهیــــه و نصب عالئم راهنمایی 
و رانندگــــی، انجــــام مطالعــــات در حوزه های حمــــل و نقل 
و هوشمندســــازی، مدیریــــت توقفگاه های حاشــــیه ای و 
پارکینگ های شهر و اطالع رسانی به موقع و مستمر وضع 
ترافیکی شــــهر از وظایف این سازمان بوده و هدف نهایی 

کنترل و کاهش ترافیک شهری است.
در پایان این مراســــم شــــهردار همدان با اهــــدای لوحی از 
زحمات و تالش های شــــبانه روزی برخی از عوامل پلیس 

راهور همدان در حوزه های مختلف تجلیل کرد.

برای کوتاهی دست دالالن از بازار محصوالت کشاورزی

برپایی نخستین بازار روستایی در دهه فجر
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس تعاون روســــتایی استان همدان از عرضه مستقیم محصوالت 
کشــــاورزی در طرح »از مزرعه تا ســــفره« خبر داد و گفت: نخستین بازار روستایی در دهه فجر افتتاح 

می شود.
به گزارش هگمتانه، مجید مسلمی راد روز گذشته با اشاره به اینکه طرح عرضه مستقیم محصوالت 
کشــــاورزی با شعار "از مزرعه تا سفره" دهه فجر اجرایی می شود اظهار کرد: با توجه به کارگروه تنظیم 
بازار و طرح مسأله عرضه محصوالت کشاورزی، پیشنهاد عرضه مستقیم کاال در صورت مکان  یابی 

مناسب در شهر داده شد که مورد پذیرش قرار گرفت.
وی بیــــان کرد: با این اقدام هم تولیدکننده منتفع خواهد بــــود و هم مصرف کننده زیرا محصوالت 
با قیمت مناســــبی از تولیدکننده خریداری شده و با قیمت مناســــبی هم به دست مصرف کننده 

می رسد.
رئیس تعاون روستایی اســــتان همدان با بیان اینکه قرار است این غرفه های عرضه مستقیم کاال 
در چند نقطه شــــهر باشد گفت: در حال حاضر فعال زمینی به مســــاحت 540 متری در کوی شهید 

مدنی انتخاب شده تا آماده عرضه کاال شود.
وی افزود: در صورت استقبال و بازخورد مثبت مکان های مناسب دیگری نیز به این امر اختصاص 

خواهد یافت.
به نقل از فارس، مســــلمی راد با بیان اینکه این طرح در قالب روســــتابازار تعریف شده است تأکید 
کرد: عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی به منظور حذف واسطه ها و دالالن است که باغداران و 

زارعان و کشاورزان محصوالت خود را مستقیم در این مکان ها عرضه کنند.

شهرسازی و تاب آوری 
مدیریت شهری

ابراهیممولوی دکتر

مفهوم تاب آوری �
روزافزونی  چالش های  با  شهرها 
از  هســــتند.  روبــــرو   21 قــــرن  در 
تغییرات آب و هوایی و مهاجرت 
بی رویه به سمت شهرها و وعدم 
وجــــود زیرســــاخت های کافی در 
مقابــــل بیماری های واگیــــردار و 
بحران های  تا  ســــایبری  حمالت 

طبیعی مانند سیالب های وحشتناک و زلزله های مهیب، هر 
چند وقت یکبار شهرها را با مشکالت جدی روبرو می سازند. 
مــــواردی که کــــم و بیش در شــــهرهای کشــــور خودمان هم 
مشاهده شده و مدیریت شهری را با مشکالت فراوانی روبرو 
ساخته است. تاب آوری به شهرها کمک می کند تا با آماده نگه 
داشــــتن خود برای تمامی وقایع قابل و غیرقابل پیش بینی، 
با آنها مواجهه شده سازگاری پیدا کرده و همچنان به سمت 

اهداف بلند مدت خود قدم بردارند.
تاب آوری یکی از شــــاخصه های شهرســــازی اســــت که توجه 
برنامه ریــــزان را بــــه خود جلب نمــــوده و به یکــــی از مهم ترین 
دغدغه های مدیران در برنامه ریزی بلندمدت شهری تبدیل 
شده است. ســــازمان جهانِی کالن شهرهای جهان با عنوان 
متروپلیس، تاب آوری را به عنوان ظرفیت افراد، جوامع، نهادها، 
مشاغل و سیســــتم های یک شــــهر برای تحمل تنش ها و 
شــــوک ها، انطباق با آن هــــا و در عین حال تداوِم رشــــد پایدار 
تعریف می کند و از این روســــت که در ساخت وســــاز شهری 
 ، مقوله تاب آوری ایجاب می کند که با نگاه همه جانبه به شهر
به درک درســــتی از سیســــتم ها، ناکارآمدی ها و ریسک های 
احتمالی دســــت یافت. زیرا تنها با تقویت ســــاختار شهری و 
درک بهتر تنش هاست که یک شهر می تواند مسیر توسعه 

و رفاه شهروندان را فراهم آورد.
با اینکه واژه تاب آوری پیش تر برای مســــائل محیط زیســــتی 
استفاده می شده است اما چندی است که این واژه در حوزه 
شــــهری هم ورود کرده و در خود ابعــــاد اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی، زیســــت محیطی و تا حدودی کالبــــدی را جای داده 
اســــت. به تعریف دیگر این مفهــــوم دارای مفاهیم فیزیکی-
کالبدی و ماهوی است. با توجه به مقوله مذکور باید دانست 
، فقط از بناها و زیرساخت ها تشکیل نشده است. در  که شهر
واقع باید بدانیم اگر مخاطره ای در یک شــــهر اتفاق افتد، این 
مخاطره به بخش های مختلفی آسیب می زند، که یکی از این 
بخش ها کالبدی است و در کنار آن سیستم های اقتصادی، 
امــــور اداری-سیاســــی، روان شــــناختی، فرهنگــــی، اجتماعی 
و محیط زیســــت از بخش هــــای دیگر هســــتند کــــه در این 
مخاطره آسیب می بینند. بنابراین میتوان تاب آوری را میزان 
انعطاف پذیری و انطباق شهر با شرایط و بحران پیش آمده با 

کمترین آسیب پذیری تعریف کرد.
ابعاد و شاخص های تاب آوری شهری �

از آنجایــــی که تاب آوری همه بخش ها و مالحظات شــــهری را 
دربر می گیرد، ابعادی که برای این امر تعریف شــــده است نیز 
در همه ابعــــاد اجتماعی، اقتصادی، کالبــــدی و برنامه ریزی در 
نظر گرفته شده است که به صورت مختصر به هریک از آن ها 

پرداخته میشود:
1-تاب آوری اجتماعی: این بعد از از تاب آوری در دل خود ابعاد 
اقتصادی، سیاسی، قضایی، نهادی و اجتماعی را داراست. یک 
اجتماع تاب آور قادر به پاسخگویی به تغییرات یا استرس ها 
به شــــیوه ای مثبت اســــت. همچنین میتواند عملکردهای 
اصلی خــــود را علیرغــــم تنش هایی که وجــــود دارد به عنوان 
یک کلیت حفظ کند. رویکرد تاب آوری اجتماعی روشــــی برای 
درک سیستمهای پویایی اســــت که با تعامالت بین مردم و 
محیط زیست در ارتباط هستند. این نوع تاب آوری با دارا بودن 
سه ویژگی که وجوه پاسخگویی مردم به حوادث غیرمترقبه 
 : را شامل میشود، شــــناخته میگردد. این سه وجه عبارتند از
مقاومت، بازیابی و خالقیــــت. اجتماعی که از تاب آوری باالیی 
برخوردار باشد، ظرفیت نمایش هر ســــه ویژگی ذکر شده در 

باال را نیز دارد.
2-تاب آوری اقتصادی: در اقتصاد تاب آوری به عنوان واکنش 
و ســــازگاری ذاتی افراد و جوامع در برابر مخاطرات به طوری که 
آن ها را قــــادر به کاهش خســــارات و زیانهای بالقوه ناشــــی از 

مخاطرات سازد تعریف میشود.
3- تاب آوری نهادی: در این بعد ویژگی های فیزیکی سازمانها 
از جمله تعداد نهادهای محلی، دسترسی به اطالعات، نیروها 
و افراد آموزش دیده و داوطلب، پایبندی به دستورالعمل های 
مدیریت بحران، بهنــــگام بودن قوانین و مقــــررات بازدارنده 
و تشــــویقی بویــــژه در امر ساخت وســــاز و مســــکن، تعامل 
نهادهای محلی با مردم و نهادهای دولتی و نحوه مدیریت یا 

پاسخگویی به سوانح نظیر ساختار سازمانی ارزیابی میشود.
4-تــــاب آوری کالبدی-محیطی)زیرســــاختی(: بعد کالبدی-

محیطی، اساســــا ارزیابــــی واکنش جامعه و ظرفیــــت بازیابی 
بعد از ســــانحه نظیر پناهــــگاه، واحدهای مســــکونی خالی یا 
اجاره ای و تسهیالت سالمتی را شامل میشود. در این میان 
، خانه های کم  یکی از مهم ترین زیرســــاخت های آســــیبپذیر
دوام هســــتند که به یک حادثه فاجعه بار حساس هستند. 
شــــاخص های تاب آوری میتوانند روش مفیدی برای بررسی 
مکانهای مختلف و مقایسه بین و درون هر ناحیه برای جوامع 

فراهم کنند.
اقدامات راهگشا در جهت تحقق تاب آوری �

در زمینه شهرسازی برای دستیابی به تاب آوری باید به سویی 
پیش برویم که مجتمع های زیستی ما در برابر حوادث طبیعی 
و انسان ســــاخت آسیب کمتری ببیند. هر چه به این سمت 
پیــــش برویم میگوییم آن جامعه تاب آور اســــت و در این راه 

اقدامات زیر میتواند راهگشا باشد:
1. شناسایی مجاری و منافذی که می تواند شهر را آسیب پذیر 

کند و از تاب آوری بیندازد.
2. شناسایی مخاطرات و بسترسازی تاب آوری مختص آن به 
منظور افزایش انعطاف پذیری شهر و فعالیت های انسانی و 

کاهش تضاد راه حل های مخاطرات شناسایی شده.
3. اصالح کاربری زمین ها، تمرکز و تراکم بناها. در این راه اولین 
مسئله مکانیابی اســــت و این کار باید به گونه ای انجام شود 
تا در کنار بهترین اســــتفاده از طبیعت و زیست بوم، حداقل 
آســــیب را به منابع طبیعی داشته باشــــیم. در این راه توجه به 
پراکندگی و تمرکززدایی فعالیت ها و بناها نسبت به همدیگر 
می تواند موجب کاهش تلفات و آسیب ها گرددو این پراکنده 
ســــازی و تمرکززدایی باید در ابعاد انسانی و ساختمانی در نظر 
گرفته شــــود و در طرح های جامع مورد توجه قرار گیرد. اصالح 
کاربری زمین از دیگر مســــائلی اســــت که باید در طراحی های 
شهری توجه ویژه به آن داشت. وجود فضاهای وسیع و باز و 
به حداقل رساندن معابر باریک می تواند به عنوان ترکیبی در 

جهت افزایش تاب آوری کمک شایانی کند.
4. تدارک خدمات مورد نیاز شــــهروندان با استاندارد و ایمنی 
باال. در این میان میتوان این خدمات را به گونه ای طراحی کرد 

تا قابلیت استفاده در شرایط اضطرار را داشته باشند.
5. طراحی منعطف شبکه های زیرساخت و شریان های حیاتی 
از عوامل دیگر مورد تأکید در تاب آوری است. به این معنا که 
زیرساخت ها با به نوعی انعطاف داشته باشند، تا اگر بخشی از 

آنها آسیب دید بخش های دیگر از حرکت باز نمانند.
*نایبرئیسشورایاسالمیشهرهمدان

یادداشت وارده
شهردار همدان در بازدید و نشست با اعضای خانه جوان همدان:

همدان شهر جوان باور کشور
تیم مشاوران جوان شهردار همدان در خانه جوان تشکیل شود

برای نخستین بار

آمار فوتی روزانه کرونا در استان همدان صفر شد
هگمتانه، گروه خبر همدان: ســــخنگوی دانشگاه علوم 
پزشــــکی ابن ســــینا گفت: آمار روزانه مرگ و میر ناشــــی از 
بیماری کووید 19 در اســــتان به صفر رسید به نحوی که در 
روز سه شنبه هیچ مورد فوتی بر اثر ویروس کرونا گزارش 

و ثبت نشده است.
به گزارش هگمتانه، محمد طاهری روز چهارشــــنبه بیان 
کرد: آخرین آمار شــــمار جانباختگان بیمــــاری کووید 19 از 
ابتدای همه گیری ویروس کرونا تاکنون در استان همدان 
یک هزار و 437 نفر اســــت و با شناســــایی هشت بیمار 
جدید مبتال به کووید 19 در روز ســــه شنبه، مجموع موارد 
مثبت بستری از ابتدای همه گیری ویروس کرونا تاکنون 
در بیمارســــتان های این اســــتان بــــه 9 هــــزار و 928 بیمار 

رسیده است.
وی اظهــــار کــــرد: تعــــداد مراجعان ســــرپایی بــــه اورژانس 

بیمارســــتان ها با عالئم تنفسی مشــــکوک به کرونا در روز 
سه شنبه 254 مورد بوده که از این تعداد 51 نفر در بخش 
عادی بستری شدند. وی گفت: 11 بیمار مبتال به کووید 19 
در بخش آی.سی.یو مراکز درمانی استان بستری هستند 

و وضعیت جسمی 35 بیمار نیز وخیم گزارش شده است.
طاهری دربــــاره آخریــــن وضعیــــت بیمــــاران کرونایی در 
شهرستان های استان نیز گفت: شمار بیماران کرونایی 
بســــتری)از ابتدای همه گیری ویــــروس کرونا تاکنون( در 
بیمارستان های اسدآباد 362، بهار 566، تویسرکان 613، 
رزن 403، درگزین 176، فامنین 173 و کبودراهنگ 626 نفر 

بوده است.
، یک  وی افزود: همچنیــــن یک هزار و 855 نفــــر در مالیر
هزار و 106 در نهاوند و سه هزار و 780 نفر نیز در شهرستان 

همدان به این ویروس مبتال و بستری شده اند.

حضور ۲0 استاد حوزه علمیه همدان
بر مزار مطهر سردار سلیمانی

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: نایب رئیــــس مجمع 
نمایندگان طالب و فضالی حــــوزه علمیه قم از حضور 20 
استاد حوزه علمیه همدان بر مزار سردار سلیمانی خبر داد 
و تأکید کرد: انتقام سخت خون حاج قاسم، با محو شدن 

حیفا و تل آویو صورت خواهد گرفت.
به گزارش هگمتانه، حجت االســــالم ســــید جالل رضوی 
مهر رئیس مجمع طــــالب و فضالی همدان با اشــــاره به 
سفر طالب و فضالی همدانی به شهر کرمان و زیارت مزار 
شــــهید ســــلیمانی، اظهار کرد: طالب و فضالی همدانی 
برای زنده نگاه داشتن یاد ســــرداران سپاه اسالم، حرکت 
جهادی را در زیارت مزار شهید سلیمانی از همدان تا کرمان 
و از ســــردار همدانی تا سلیمانی اجرا کردند و سالم این دو 

فرمانده ارشد سپاه قدس را با خود حامل بودند.
وی با اشاره به حضور 20 نفر از اساتید و فضالی همدانی در 
، گفت: امروز باید روح مقاومت خانه به خانه، نفر  این سفر
به نفر و سینه به سینه برخاسته از مکتب جهادی امام)ره( 

و رهبر انقالب، در جامعه با نشاط استمرار پیدا کند.
نایب رئیس مجمــــع نمایندگان طــــالب و فضالی حوزه 
علمیه قم با تأکید بر اینکه انتقام سخت خون شهیدان 
مدافع حرم به خصوص حاج قاســــم، با محو شــــدن حیفا 
و تل آویو صــــورت خواهد گرفت، مطرح کرد: ان شــــاءاهلل 
همراه با مردم مبارز فلســــطین و نیروهــــای مقاومت، در 

آزاد شــــده از اشــــغالگران صهیونیست  ســــرزمین های 
بتوانیم سالگرد حاج قاسم سلیمانی را اقامه کنیم.

وی افزود: الزم اســــت تا در کرمان دانشــــگاه بین المللی 
فنون نظامــــی بــــرای تقویــــت مقاومت احداث شــــود و 
بــــا پذیرش دانشــــجو از داخل و خــــارج از طریــــق آموزش 
مکتب حاج قاســــم در رشــــته های مختلف، پرچم مبارزه 
با امپریالیسم و صهیونیست را از میدان علم، همچنان 

برافراشته نگه داریم.
حجت االســــالم رضوی مهر با بیان اینکه حاج قاسم احیا 
کننده ارزش های معــــارف دین خدا بود، گفــــت: امروز با 
خدای خود عهد خواهیم بست تا مانند شهید سلیمانی 
با صالبت در راه مقاومت جان خود را فدا نموده و مکتب 

اسالم را یاری نماییم.
وی اظهار کرد: یکی از مثال ها حمزه سیدالشهدا و مالک 
اشتر در توانایی و در مبارزه با دشمن، عدم سازش و عدم 

اعتقاد به مذاکره را می توان قاسم سلیمانی نام برد.
رئیــــس مجمع طــــالب و فضالی همــــدان حاج قاســــم را 
شــــخصیتی نافذ البصیره و مطیع رهبر عنوان و ابراز کرد: 
حاج قاسم ســــرآمد شــــهیدان بین المللی است که باید 
کتاب زندگــــی این قهرمــــان ملی و چهره سرشــــناس به 
عنوان درسی برای آیندگان تدریس شــــود و یادمان او در 

هر گلزار شهدایی نصب شود.
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5 ایران و جهان

تشریح علت قطعی برق در کشور
هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس دفتر رئیس جمهور با اشــــاره به قطعی برق در کشــــور که از روز 

سه شنبه آغاز شده است به تشریح علل اصلی قطعی برق پرداخت.
محمود واعظی در حاشــــیه جلسه هیأت دولت با اشــــاره به اینکه وزیر نیرو در جلسه دولت حضور 
نداشــــت، افزود: آقای اردکانیان در نشست کمیسیون مشــــترک اقتصادی با عراق است، البته با 

وی صحبت کردم؛ در جریان صحبت های وی هستم.
رئیس دفتر رئیس جمهور درباره آلودگی هوا در کالنشهر ها و ارتباط آن با قطعی برق گفت: یک اختالف 

دیدگاهی بین ســــازمان محیط زیست، وزارت نفت و وزارت نیرو برای استفاده از سوخت وجود داشت؛ 
در صورتی که در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب کردیم در تهران و کرج به هیچ وجه از مازوت استفاده 

نشود؛ از قبل هم استفاده نمی شد، االن هم پیش بینی شده است که این کار صورت نگیرد.
وی ادامه داد: در کالنشــــهر هایی که جمعیت آن زیاد اســــت و وارونگی هوا در زمستان وجود دارد، 
سوخت مازوت اســــتفاده نمی شود؛ همچنین به نوعی این ایده باعث شــــد استفاده از مازوت در 
همه نیروگاه ها با محدودیت روبه رو شــــود و این محدودیت ناخواســــته باعث شد وزارت نیرو را با 

اتفاق پیش بینی نشده ای مواجه کند.
به نقل از خبرگزاری صدا و ســــیما، واعظی افزود: وزارت نیرو فکر می کرد به صورت روتین ســــوختش 
می رســــد، ضمن اینکه به دلیل سرد شدن هوا و توصیه پزشــــکان برای مقابله با کرونا مبنی بر اینکه 
در جا های سرپوشیده پنجره ها باز شود، باعث شــــد مصرف سوخت افزایش پیدا کند. رئیس دفتر 
رئیس جمهور با اشاره به محدودیت های موجود درباره برق و گاز هم گفت: خواهش می کنیم مردم تا 

آنجا که می توانند چراغ ها را خاموش نگه دارند و در مصرف انرژی مقداری صرفه جویی کنند.

انعکاس
دماوندوآلودگیوحشتناکهوایتهراندریکقاب!

تحلیلآمیختهباناراحتیوسردرگمی
نیویورکپست

ایران ثابت کرد دوره ابرقدرتی آمریکاتمام شده است

هگمتانه، گروه ایران و جهان: یک نشــــریه آمریکایی در 
تحلیلی آمیخته با ناراحتی و سردرگمی نوشت:

ایرانی ها روزبه روز در حال گســــترش نفوذ خود در نقاط 
مختلف جهان هستند.

آنهــــا در عراق، ســــوریه، لبنان، بحرین، یمــــن، ونزوئال و 
آفریقا و چندین کشور دیگر حضور دارند و نفوذ بسیار 

محکمی دارند.
ایران به دنیا نشان داد که دوران ابرقدرتی و سلطه آمریکا به 
پایان رسیده و علنا نفتکش ها و کشتی های خود را به هر 
جای جهان که نیاز باشد جلوی چشم آمریکایی ها خواهد 

فرستاد، بدون اینکه کسی برای آنها مزاحمتی ایجاد کند.
ایران به امپراتوری دریایی انگلیســــی ها و فرانســــوی ها 
پایان داد و اکنون این ایران است که سرنوشت امنیت 

دریاها را در منطقه تعیین می کند.
ســــوریه نقش بســــزایی در احیــــای امپراتوری ایــــران دارد 
ایران نشــــان داد که هیچ قدرتی در دنیا نخواهد توانست 
سرنوشت سوریه و بشار اسد را تعیین کند جز خودش. 
ایران در ســــوریه مقابل ده ها کشور ایســــتاد و اجازه نداد 

آنها به اهدافشان برسد و این موضوع را دیکته کرد که در 
منطقه هیچ چیز تغییر نخواهد کرد، مگر به خواسته ایران.

ایران نشان داد دورانی که آمریکا ناوها یا هواپیماهایش 
را اعزام و حکومت ها را تغییر می داد و سرنوشت ملت ها 
را تعیین می کرد، تمام شــــده و اکنون کشور قدرتمندی 
مثل ایران مقابل او ایستاده است. ایران نشان داده که 

آمریکا دیگر ابرقدرت نیست.
هیچ کشــــوری و هیچ ارتشــــی در دنیا وجود نــــدارد که 
به دنبــــال درگیری نظامی با ایران باشــــد. زیــــرا می دانند 
شــــروع هرجنگــــی باعث می شــــود ایــــران بــــه اهداف 
آن کشــــورهای حاشــــیه  خودش برســــد و بــــه بهانــــه 
خلیج فارس و اســــرائیل را مســــتقیم هدف قرار بدهد 
و تمام دنیا هم از این جنگ ضربــــه خواهند خورد. این 
ایرانی ها خواهند بود که مدت زمان جنگ و گســــترش 

درگیری ها را مشخص خواهند کرد.
همه چیز نشان دهنده این است که روزهای پیروزی ایران 
در تمامی جنگ های نیابتی و حتی اقتصادی بسیار نزدیک 

است و نفوذ آنها به زودی گسترش خواهد یافت.

شفاف سازی بزرگ آقای رئیس جمهور
نوسان قیمت دالر حاصل »تصمیم« است، نه »تحریم«

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: دکتر حســــن روحانی 
رئیس جمهور روز گذشته در بیان کم سابقه ای گفت، 
"تصمیم ما این اســــت که ســــال آینده قیمــــت دالر را 
پایین بیاوریــــم"، تصریح این جمله اشــــاره به این گزاره 
قدیمی در اذهــــان مــــردم دارد که "باال و پایین شــــدن 
قیمت دالر دســــت خودشان اســــت و ربطی به تحریم 

ندارد."
به گزارش هگمتانه، حجت االســــالم حســــن روحانی 
رئیــــس جمهــــور در جلســــه دیــــروز هیــــأت دولت، 
تصریــــح کرد: "تصمیم ما این اســــت که ســــال آینده 
را پاییــــن بیاوریم و متــــوازن و متعادل  قیمــــت دالر 

کنیم."
وی بــــا بیان اینکــــه، قیمت فعلی دالر واقعی نیســــت، 
اعالم کرده اســــت، اگر منابــــع در اختیــــار بانک مرکزی 
قــــرار بگیرد، فردا صبح قیمــــت دالر از 25هزار تومان به 
15 هــــزار تومان می رســــد. به گفته روحانــــی، اگر صرفا 7 
میلیــــارد دالر منابع ایران که در بانک  یکی از کشــــورها 
}کره جنوبی{ بلوکه شــــده، در اختیار بانک مرکزی قرار 
بگیرد، فردا صبــــح قیمت دالر از 25 هــــزار تومان به 15 

هزار تومان می رسد.
همانطور که پیش بینی می شــــد باالخره رئیس جمهور 
از نــــرخ مد نظر دولت بــــرای قیمت دالر در بــــازار آزاد در 
ســــال آینده رونمایی کرد و مهمتــــر از آن اعالم کرد که 
دولــــت تصمیم گرفته نــــرخ دالر را پایین بیــــاورد، یعنی 

کاهش نرخ دالر منوط شده به تصمیم دولت.
در زمــــان تدویــــن بودجه در هیــــأت دولــــت در اوایل 
آذر ماه بــــود که موضوع نــــرخ تســــعیر 11500 تومانی در 
بودجه مطرح شــــد. همان زمان این ســــوال مطرح شد 
که دولت با چه منطقی این نــــرخ جدید را برای "واردات 
کاالهای اساســــی" در نظــــر گرفته اســــت. هرچند بعدا 
دولت از این پیشــــنهاد صرف نظر کرد و اعالم شــــد که 
در ســــال آینده به میزان 8 میلیارد دالر کاالی اساســــی 
با نرخ 4200 تومان وارد کشــــور خواهد شد. البته دولت 
تأکید داشــــت همچنان نرخ محاســــباتی ارز در بودجه 
که میانگین نرخ ترجیحی و نیمایی اســــت همان 11500 

تومان خواهد بود.
اما بر همین اســــاس خبری به صورت رســــمی از سوی 
معاون اقتصادی ســــازمان برنامه و بودجه مطرح شــــد 
کــــه رئیس جمهور بــــه رئیس کل بانک مرکــــزی تأکید 
کرده است که نرخ ارز در بازار آزاد باید به نرخ ارز در الیحه 
بودجه سال 1400 نزدیک شود. بر همین اساس گمانه 
زنی ها برای پیش بینی برنامه دولت برای کنترل نرخ ارز 

در سال آتی افزایش یافت.
اما این پایــــان کار نبود و بعــــد از ارائه الیحــــه بودجه به 
مجلــــس و کمیســــیون تلفیق یک تغییر عمــــده در ارز 
محاســــباتی بودجه لحاظ شــــد و بر این اســــاس نرخ ارز 
بودجه به جای 11500 تومان 17500 تومان لحاظ شد که 

این البته موضوع با اعتراض دولت مواجه شد.
اما نکته مهمتر و اساســــی تر کــــه در مباحث رئیس 
وز در جلســــه هیأت دولــــت مطرح  جمهــــور کــــه دیر
را  کــــه تصمیم داریــــم نرخ دالر  کید بود  شــــد، این تأ

حاوی  گــــزاره  این  دهیــــم.  کاهش  آینــــده  ســــال  در 
ابهامــــات و ســــواالت جدی اســــت که در ســــنوات 
اخیر به تناوب در فضای افکار عمومی مطرح شــــده 
مرکزی  بانک  و  دولت  که  معتقدند  بســــیاری  است. 
وش نفت، تعیین  به عنوان متولیان اصلــــی ارز و فر
آنها  آزاد هســــتند. یعنی  بــــازار  ارز در  کننــــده قیمت 
هســــتند که می گویند امســــال قیمــــت دالر در بازار 
چــــه نرخی باشــــد و یا ســــال بعد چــــه تصمیمی برای 

دارند. بازار  مدیریت 
حــــاال رئیس جمهــــور تصریح کرده کــــه "تصمیم ما این 
اســــت که ســــال آینده قیمت دالر را پاییــــن بیاوریم و 
متــــوازن و متعادل کنیــــم." این در حالی اســــت که در 
موضوعات سیاسی هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ تحریمی 
هنوز برطرف نشــــده، بازگشــــت آمریکا به برجام هم که 
منوط به لغو همه تحریم هاست، در هاله ای از ابهام قرار 
دارد. بنابراین باید پشــــت این تصمیم مهم، اقدامات 

اقتصادی از داخل در میان باشد.
آقــــای روحانی با یک شــــرط که آن هم آزاد شــــدن منابع 
ارزی بلوکه شــــده ایران در کشــــورهای مختلف است، 
تأکید کرده کــــه یک روزه قیمت دالر بــــه حدود 15 هزار 
تومان کاهش می یابد. بررســــی های غیر رسمی نشان 
می دهد، منابع ارزی بلوکه شــــدن کشــــورمان در سایر 
نقاط جهان بیش از 40 میلیارد دالر اســــت. تنها منابع 
ارزی ایران در کشــــور کره جنوبی بیش از 8 میلیارد دالر 

تخمین زده شده است.
جمع بنــــدی این اظهار نظــــر رئیس جمهــــور " که عمال 
یک اعتراف بزرگ از جانب آقای رئیس جمهور اســــت"، 
نشــــان می دهد، نوســــان قیمــــت دالر بیــــش از آنکه 
مربوط به تحریم ها باشــــد، منوط اســــت بــــه »تصمیم« 

دولت.
این در حالی اســــت که دیــــروز رئیس جمهــــور اعالم 
کــــرد، عملکــــرد اقتصادی دولــــت در ابتــــدای کار و در 
ســــال 92 و 93 با سال 99 قابل قیاس نیست و دلیل 
که  اصلی این موضوع بحث تحریم اســــت، موضوعی 
به تناوب در یکی دوســــال اخیر مطرح شــــده است. با 
این اوصاف باید دید که این اعالم نرخ از سوی رئیس 
دولت باچه واکنشــــی در فضای افکار عمومی مواجه 

خواهد شد.
به نقل از تسنیم، البته جمله دیروز آقای رئیس جمهور 
که گفته، "تصمیم ما این اســــت که سال آینده قیمت 
دالر را پاییــــن بیاوریم"، باید از ایــــن جهت که به چه نوع 
تصمیمی، "سیاســــی یــــا اقتصــــادی" اشــــاره دارد و چه 
اهدافی، "سیاســــی، اقتصادی یا انتخاباتی"، پشــــت سر 

این تصمیم قرار دارد، تحلیل شود.
در پایان باید گفت، اگر کاهــــش قیمت ارز به تصمیم 
دولــــت منوط اســــت که ظاهــــرا این گونه اســــت،  ای 
کاش ایــــن تصمیــــم زودتــــر از اینها گرفته می شــــد و 
آن، ای کاش اصال تصمیم بــــه افزایش نرخ  مهمتــــر از 
ارز گرفته نمی شــــد و  ای کاش این تصمیم ها سیاسی 
و انتخاباتی نباشــــد و در راســــتای تأمیــــن منافع مردم 

باشد.

استخراج بیت کوین
عامل خاموشی های برق در کشور است؟

هگمتانه، گروه ایران و جهان: مقایســــه بیــــن آمار مصرفی 
اســــتخراج رمــــز ارز با میانگیــــن کل مصرف برق کشــــور در 
دی ماه سال جاری بیانگر این نکته است که تنها 1.5 درصد 

از مصرف برق کشور به استخراج رمز ارز تعلق دارد.
به گــــزارش هگمتانه، چند روزی اســــت، که شــــاهد قطعی 
برق در مناطقی از کشــــور هستیم و ســــیل نارضایتی  مردم 
از خاموشــــی ها روانه نهادهای مختلف دولتی و خصوصی 
می شــــود. بررســــی پیام های دریافتــــی از ســــوی مخاطبان 
مشــــخص کننده حجم تأثیر برق در زندگــــی روزمره مردم و 
ضرر بی نهایت از قطع شــــدن این حامل انرژی است. برای 
مثال یکی از مخاطبان می گوید درِ پارکینگ آپارتمان آن ها با 
برق کار می کند و خاموشی ها سبب شد تا همه اعضای یک 
ساختمان 12 طبقه توان خارج کردن خودروی خود از خانه را 
نداشته باشند و بدین ترتیب همگی از کار و فعالیت روزانه 

خود منع شوند.
یکی دیگر از مخاطبان آپارتمان  نشین ضمن اشاره به این 
نکته که تأمین آب واحد مسکونی آن ها به کمک پمپ آب 
امکان پذیر است، تأکید می کند که تأمین آب با قطعی برق 

در خانه  آن ها امکان پذیر نیست.

، دلیل قطعی برق است؟ � آیا استخراج رمز ارز
نکته قابل توجه این اســــت که بر اســــاس آمار و اطالعات 
برخط شرکت مدیریت شبکه برق ایران، میزان مصرف برق 
بعد از ظهر روز 23 دی ماه ســــال جــــاری به عدد 41 هزار 282 
مگاوات رسید که بیشترین میزان مصرف در یک ماه اخیر 
است. در همین راســــتا، بخشــــی از مردم معتقد هستند، 
دلیلی برای افزایش میزان مصرف برق در فصل سرد سال 
وجود ندارد، بنابراین افزایش مصرف شــــکل گرفته تنها به 
دلیل افزایش فعالیت ماینرها و فعالین صنعت استخراج 

بیت کوین است.
به طور کلی گــــزاره »افزایش مصرف برق بــــه دلیل افزایش 
فعالیت استخراج کنندگان ارز مجازی است« در حال حاضر 
به متهم ردیف اول موضوع قطع برق تبدیل شــــده است. 
در همین رابطه افکار عمومی با مطــــرح کردن این نکته که 
چرا باید برای جلوگیری از قطعــــی برق صرفه جویی کنند اما 

استخراج کنندگان رمزارز در شرایط بحرانی به راحتی کسب 
درآمد نجومی خــــود را ادامه دهند، خواســــتار بررســــی این 
مسئله از سوی مسؤوالن هســــتند اما به راستی آیا قطعی 
برق و خاموشــــی های ناشــــی از مصرف بی رویه برق توسطه 

استخراج کنندگان رمز ارز است؟

رمزارزها چقدر برق مصرف می کنند؟ �
براساس آمار رسمی منتشر شده از درگاه بین المللی بیت 
اودا)BitOoda( در تیرمــــاه 99، به دلیــــل ارزان بودن قیمت 
برق در ایران، بالغ بر 8 درصد از کل شــــبکه اســــتخراج بیت 

کوین به IP های ایران اختصاص داشته است.
این درحالی ســــت که بر اســــاس اطالعات رســــمی منتشر 
شده از ســــوی دانشــــگاه کمبریج در آذرماه ســــال 99، آمار 
مذکــــور از 8 درصد به 3.8 درصد از کل شــــبکه اســــتخراج 
بیت کوین کاهش پیدا کرده اســــت. دلیــــل این کاهش 
نیز مقررات ســــخت گیرانه ایران به منظور برخــــورد با مراکز 

غیرمجاز استخراج رمزارز عنوان شده است.
بر همین اساس، میزان اســــتخراج این مزارع در حال حاضر 
نزدیک به 6 اگزا هــــش خواهد بود. با فرض اینکه میانگین 
مصرف دســــتگاه های اســــتخراج رمــــزارز با توجه بــــه انواع 
مختلف آن در نظر گرفته شــــود، ظرفیت اســــتفاده شده از 
شــــبکه برق ایران برای اســــتخراج بیت کوین 600 مگاوات 

برآورد می شود.
در همیــــن راســــتا، فاضل زیرکــــی، عضو انجمــــن بالکچین 
ایران و پژوهشــــگر حوزه رمز ارز با اشاره به آمار مراکز قانونی 
، گفت:» به استناد اطالعات مندرج در وزارت  استخراج رمزارز
صنعت، معــــدن و تجارت، در حال حاضــــر 24 مرکز قانونی 
اســــتخراج بیت کوین در کشــــور مجوز فعالیت دارد که 22 
مرکز در مناطق آزاد و ویژه و 2 مرکز در شــــهرک های صنعتی 

سایر مناطق کشور فعال است.«
این پژوهشــــگر حوزه رمزارز در بیان آمــــار مصرف برق مراکز 
، گفت:» کلیه مراکز مجاز استخراج  قانونی اســــتخراج رمز ارز
، در مجموع مصرف برقی بیــــن 360 تا 370 مگاوات  رمــــز ارز
، تنها 60  ســــاعت دارند اما با توجه به ابالغیه شــــرکت توانیر
تــــا 70 درصد از تــــوان موجود مورد بهره بــــرداری قرار خواهد 

گرفت.«
به استناد آمار بین  المللی و اظهارات کارشناسان مربوط، اگر 
میزان کل مصرف برق استخراج کنندگان رمزارز معادل 600 
مگاوات برآورد شود و 260 مگاوات از این میزان با احتساب 
فعالیت 70 درصدی قانونی باشد، در نتیجه نزدیک به 340 
مگاوات از مصرف برق استخراج رمز ارز به مناطق غیر مجاز 
تعلق دارد. مســــئله ای کــــه باید مورد توجه جــــدی مدیران 
شرکت توانیر واقع شــــود تا زمینه تعطیلی یا قانونی شدن 

این مراکز به وجود بیاید.

 تنهــــا 1.5 درصد از ظرفیت شــــبکه برق کشــــور به  �
استخراج رمز ارز اختصاص دارد

مقایسه بین آمار مصرفی اســــتخراج رمز ارز با میانگین کل 
مصرف برق کشــــور در دی ماه سال جاری بیانگر این نکته 
اســــت که تنها 1.5 درصد از مصرف برق کشور به استخراج 

رمز ارز تعلق دارد.
از سوی دیگر اگر فرض کنیم تا پیش از مدت مشابه سال 
گذشــــته هیچ اســــتخراج کننده رمزارزی در ایــــران فعالیت 
نداشــــته و همه 600 مگاوات مصرف بــــرق این مجموعه ها 
از سال آینده تاکنون اضافه شده اســــت، این رقم تنها 23 
درصد از افزایش مصرف برق در بازه زمانی 1 سال گذشته را 
در بر می گیــــرد و دلیل افزایش مصرف 77 درصد باقی ماند 

باید مشخص شود.

 مزرعــــه اســــتخراج رمــــزارز رفســــنجان چقــــدر برق  �
مصرف می کند؟

در میانــــه هیاهوی فضای مجازی، میــــزان مصرف برق یکی 
از مراکز استخراج رمز ارز در رفسنجان که متعلق به شرکت 
توسعه سرمایه گذاری ایران و چین است، مورد توجه جدی 
افکار عمومی قرار گرفته است. حال آنکه میزان مصرف برق 
این مرکز 175 مگاوات است و کمتر از 0.5 درصد از ظرفیت 

شبکه برق را به خود اختصاص می دهد.
به طور قطع میزان مصرف برق مراکز غیر مجاز رمز ارز یکی از 
دالیل افزایش مصرف برق در سال جاری به حساب می آید 
اما استفاده کمتر از 1.5 درصدی این مراکز از ظرفیت شبکه 
برق باعث می شود تا بدانیم، متهم ردیف اصلی قرار دادن 
این مراکز در واقع دادن آدرس غلط در مســــئله خاموشــــی 

برق است.
به نقــــل از فارس، به جــــز افزایش 8 درصــــدی مصرف برق، 
کمبود تحویل ســــوخت به نیروگاه ها به خصوص کمبود 
گاز باعث از مدار خارج شدن تعدادی از نیروگاه های کشور 
شده است. بیژن زنگنه وزیر نفت دیروز اعالم کرد مصرف 
گاز خانگی در کشور 12 درصد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل افزایش یافته است. این میزان مصرف عمال به اندازه 

چند فاز پارس جنوبی است.
بــــر این اســــاس، علیرغم تأثیر انــــدک ماینرهــــا در افزایش 
مصرف برق که از قیمت پایین برق در ایران ناشــــی شــــده 
اســــت، هیاهوی فضای مجازی وزارت نیرو را بر آن داشــــته 
که با تشــــکیل تیم های بازرســــی جدید به جستجوی مزارع 
غیرمجــــاز اســــتخراج بیت کوین بــــرود. اگرچه کــــه یافتن و 
تعطیــــل کردن همــــه این مزارع هــــم تأثیر قابــــل اتکایی بر 

کاهش مصرف برق نخواهد داشت.

بالتکلیفی حج 1400
هگمتانه، گروه ایران و جهان: مذاکرات حج هر سال همین 
موقع در عربستان انجام می شود اما حاال سازمان حج و زیارت 
ایران می گوید از عربستان هیچ خبری نیست و تکلیف حج 

1400 نامشخص است.
ویــــروس کرونا حج گذشــــته را محدود کرد و عربســــتان با 10 
هزار زائر مقیم این کشــــور مراســــم حج واجب را برگزار کرد. با 
، عمره پس از  کاهش شــــمار مبتالیان کرونا در این کشــــور
یک سال تعلیق از سر گرفته شد. عربستان قصد داشت به 
تدریج مرزها را به روی زائران خارجی باز کند، اما شناسایی نوع 
جهش یافته ویروس کرونا، مرزهای این کشور را بار دیگر به 
روی اتباع خارجی بست. هرچند با آغاز واکسیناسیون کرونا 
در این کشــــور احتمال می رود حج امســــال با حضــــور زائران 
خارجی دارای کارت واکســــن کرونا برگزار شود، سازمان حج و 
زیارت ایران هم از وزیر بهداشــــت قول گرفته واکسن زائران 
ایرانــــی را تأمین کند. بــــا این همه هنــــوز از مذاکرات حج بین 

عربستان و دیگر کشورها خبری نیست.
در آذرماه سال 99، سازمان حج و زیارت از آغاز برنامه ریزی حج 
1400 خبر داد. مســــؤوالن این ســــازمان و بعثه حتی با مراجع 
عظام جلســــه ای برگزار کردند تا تأیید و نظر آن ها را درباره حج 
در شــــرایط اضطراری دریافت کنند. زائرانی هم که از حج 99 باز 
مانده بودند هزینه سفرشان از قبل پرداخت شده و نزدیک 

به یک سال است که در بانک مرکزی مانده است.
ســــازمان حج و زیارت مذاکراتی هم با کشــــور ترکیه داشته تا 
شــــاید از این طریق تکلیف حج 1400 زودتر مشــــخص شود. 

علی رضا رشــــیدیان که قبال از احتمال انجام مذاکره مجازی با 
عربستان خبر داده بود، در زمان گفت وگو با رئیس سازمان 
امور دینی و بعثه حج ترکیه، از رفتار عربستان در حج گذشته 
و اعالم دیرهنگام برگزار نشــــدن این مراسم گله کرد و گفت 
که طرف عربستانی تاکنون به صورت رســــمی زمان برگزاری 
مذاکرات حج آینده را چه به صورت حضوری و چه غیرحضوری 

مشخص نکرده است.
این رفتار عربستان سابقه دار است؛ دولت سعودی حدود 
یک مــــاه مانده به برگزاری حج 99 اعالم کرد که این مراســــم 
را بدون حضور زائــــران خارجی برگزار می کنــــد، در حالی که از 
ماه ها قبــــل در واکنش بــــه تاخیر عربســــتان در اعالم این 
تصمیم، بسیاری از کشــــورها از شرکت در مناسک واجب 
حج انصراف داده بودند. این رفتار دولت عربستان بعدها 
با اعتراض و واکنش تند برخی کشورها از جمله ایران مواجه 

شد.
وضعیــــت مبهم ویــــروس کرونا عربســــتان را بــــار دیگر به 
وقت کشــــی انداخته اســــت، بســــیاری از کشــــورها منتظر 
تعیین زمان مذاکره حج هســــتند. معاون ســــازمان حج و 
زیارت ایــــران نیز می گوید تا وقتی مذاکره ای انجام نشــــود و 
تفاهم نامه حج را امضــــا نکنیم نمی توان دربــــاره حج آینده 

تصمیم روشنی را اعالم کرد.
اکبــــر رضایی تأکید می کند: انتظار می رود عربســــتان هرچه 
زودتــــر تاریــــخ مذاکرات حج تمتع ســــال آینده کشــــورهای 

اسالمی را اعالم کند.

او یادآوری می کند: ســــازمان حج و زیارت بــــه عنوان متولی 
اعزام زائران به حج تمتع باید آمادگی الزم را برای تشرف زائران 
به حج 1400 داشــــته باشــــد. هرچند که برنامه ریزی های الزم 
در حوزه مســــائل اجرایی را آغاز کرده ایــــم و آمادگی الزم برای 

برگزاری حج 1400 را داریم.
رضایــــی ادامه می دهد: با توجه به این کــــه هنوز تفاهم نامه 
حج 1400 با عربســــتان به امضا نرســــیده است، نمی توانیم 
وضعیت روشنی درباره حج سال آینده ترسیم کنیم. البته 
نه تنها ایران، بلکه ســــایر کشــــورهای اســــالمی هم تا زمان 
بستن تفاهم نامه نمی توانند به درستی تصمیم گیری کنند.
به نقل از ایسنا، معاون امور حج و عمره سازمان حج و زیارت 
با تأکید بر این کــــه برنامه ریزی دقیق برای اعزام زائران به حج 
تمتع منوط به نهایی شــــدن مذاکرات و امضای تفاهم نامه 
حج 1400 است، می گوید: هر ســــال در این روزها، مذاکرات 
حج تمتع نهایی می شــــد، بنابراین انتظار می رود عربستان 
هرچه زودتــــر مذاکرات را نهایــــی و تفاهم نامه حــــج تمتع را 
ببندد تا کشــــورها در زمان مناســــب و کافی به برنامه ریزی 

پرداخته و زائران نیز با آمادگی به این سفر معنوی بروند.
رضایی در گفت وگویی که پایگاه اطالع رســــانی حج و زیارت 
منتشــــر کرده، با اشــــاره به این که ویروس کرونا همه دنیا را 
تحت الشعاع قرار داده است، مهم ترین مسأله در حج تمتع 
را ســــالمت زائران می داند و اضافه می کند: به همین دلیل 
مباحث اجرایی حج متناسب با این امر پیگیری خواهد شد 

تا زائران بدون دغدغه به حج تمتع مشرف شوند.

در روسیه گزارش شد؛

رصد 1۸ جهش ویروس کرونا در بدن یک بیمار کرونایی
هگمتانه، گروه ایران و جهان: یک بیمار مبتال به سرطان لنفوم 
در روسیه به کووید19 مبتال شد و طی دوره 4 ماهه بیماری اش 18 

جهش ویروس کرونا در بدن وی مشاهده شده است.
virological. به نقل از اســــپوتنیک، طبق تحقیقی که در وبــــگاه
org منتشر شــــده، در بدن یک بیمار مبتال به لنفوم )تومورهای 
سرطانی( که برای مدتی طوالنی به کووید 19 مبتال بود، 18 جهش 

ویروس کرونا طی 4 ماه رصد شد.
این پژوهــــش توســــط محققــــان انســــتیتو علــــوم و فناوری 
اســــکولکوو، انســــتیتو اطالعات مشــــکالت انتقالی روسیه، 
دانشگاه پزشــــکی پاولوف اول و بیمارستان ســــن پترزبورگ 

انجام و در اوایل ژانویه منتشر شده است.
در بخشــــی از ایــــن تحقیق آمده اســــت: ما گزارشــــی از تحلیل 

ژنومیــــک SARS-CoV-2 را از یــــک بیمــــار مبتال به لنفــــوم ارائه 
می کنیم که برای مدتی طوالنی به کووید 19 مبتال بود. شاخصه 
این ژنوم 18 جهش جدید طی 4 مــــاه ابتالء به بیماری بود. این 
جهش ها شــــامل S:Y453F و 70HV-Δ69 اســــت که قباًل با 

جهش های رصد شده در مینک ها مرتبط بود.
این جهش ها در بدن یک زن 47 ساله مبتال به لنفوم مشاهده 
شده اند که در تحقیق از او به نام بیمار اس نام برده شده است. 
این بیمار احتمــــااًل هنگام شــــیمی درمانی در بیمارســــتان به 

کووید 19 مبتال شده بوده است.
بین 10 و 16 آوریل ارتباط نزدیک با یک زن سالمند داشت که به 
 تست 

ً
بخش اقامت او در بیمارســــتان منتقل شده بود. بعدا

پی سی آر ابتالی بیمار اس به کووید 19 را تأیید کرد. در 17 آوریل 

وی از بیمارستان مرخص شد. اما در 30 آوریل وی دوباره به این 
بیماری مبتال شد.

، تســــت های ســــواب در 14 می، 19 می، 9 ژوئن و 14  به نقل از مهر
جــــوالی برای ابتالء به کووید 19 منفی بود. بــــا این وجود در بیمار 
گوســــت عالئم شــــدید کووید در او رصد شد.  بین 25 می تا 21 آ
گوســــت، 3و9 ســــپتامبر  دوباره در 3،5،8،11،13،17،20،21،26،27 آ
 10، تســــت کووید 19 وی مثبت شــــد. در نهایت در 12 ســــپتامبر

نوامبر و 16 دسامبر 2020 میالدی تست وی منفی شد.
محققــــان اشــــاره می کننــــد واکنش مثبــــت و مــــداوم زنجیره 
پلیمراز تســــت کووید 19 در بخشی از مبتالیان اتفاق می افتد و 
نشــــان می دهد این ویروس در افراد مذکور دچار جهش های 

تجمیعی سریع شده است.

مراسم عزاداری ایام 
فاطمیه)س( در حسینیه 
امام خمینی)ره( به صورت 

عمومی برگزار نمی شود
دفتر مقام معظــــم رهبری در اطالعیــــه ای اعالم کرد 
مراســــم  عــــزاداری ایــــام فاطمیــــه در حســــینیه امام 
خمینــــی)ره( به صــــورت عمومی برگزار نمی شــــود و 
مشــــروح برنامه های عزاداری در حضور رهبر انقالب 
اسالمی از شبکه های تلویزیونی پخش خواهد شد.

تکریم پیکر 40 شهید تازه 
تفحص شده در معراج 

شهدای مهران
با حضور مســــؤوالن، فرماندهــــان نظامی و نماینده 
ولی فقیه در اســــتان و امــــام جمعه ایــــالم، عصر روز 
سه شــــنبه مراســــم تکریم پیکــــر 40 شــــهید گمنام 
در معراج شــــهدای شــــهر مهران با حضــــور مردم و 

مسؤوالن برگزار شد.
پیکر مطهر این شــــهدای گمنام طی دو ماه گذشته 
در مناطق قالویــــزان و چنگوله شهرســــتان مهران 

تفحص شده است.

آغاز رزمایش اقتدار ارتش
رزمایــــش دریایــــی اقتــــدار و تثبیت قــــدرت ارتش 
جمهوری اســــالمی ایران دیروز در آب هــــای آزاد آغاز 

شد.
در آغاز این رزمایش، ناو بندر مکران و ناو موشــــک 
انداز زره، با حضور رئیس ســــتادکل نیروهای مسلح 
و فرمانده کل ارتش به ناوگان نیروی دریایی ارتش 

ملحق شدند.

حمایت اساتید 
ویروس شناسی از ممنوعیت 

واردات واکسن کرونا
به گفته کارشناســــان و اساتید پزشکی این تصمیم 
حاکمیتــــی از دقــــت نظر و هوشــــیاری رهبــــر معظم 
انقالب حکایت دارد و نمی توان به کشــــورهایی که 
تعهدات خود را به درســــتی انجام نمی دهد اعتماد و 

مواد بیولوژی تزریقی وارد کرد.

انتخابات زودهنگام 
پارلمان عراق برگزار می شود

شــــبکه المیادین اعالم کرد: روســــای سه گانه عراق 
از موافقــــت خــــود با برگــــزاری انتخابــــات زودهنگام 

پارلمانی در ماه ژوئن خبر دادند.

تصویب درخواست برکناری 
ترامپ در مجلس نمایندگان

اکثریــــت مجلــــس نماینــــدگان آمریــــکا قطعنامــــه  
برکناری ترامپ با استناد به متمم 25 قانون اساسی 

به دلیل »تحریک به خشونت« را تصویب کردند.
این قطعنامــــه به منزله ســــرزنش نمادیــــن ترامپ 
اســــت زیرا بســــیاری از نمایندگان کنگــــره از حمله 

طرفداران ترامپ به کنگره خشمگین هستند.
پلوسی هشدار داده بود در صورتی که »مایک پنس« 
از فعال کــــردن این متمم خودداری کند، گزینه بعدی 

کنگره حرکت به سوی استیضاح ترامپ خواهد بود.

اذعان تحلیلگر صهیونیست 
به توانایی انصاراهلل در زدن 

اهداف اسرائیلی
یونی بن مناحم گفت: حوثی ها اعالم کرده اند »بانک 
آنها  اهداف اسرائیلی« در دست دارند که می توانند 
را هدف بگیرند. این موضوع تنها به شلیک موشک 

و پهپاد مربوط نمی شود.
آنها  بــــر اســــاس برآوردهــــای اطالعاتــــی اســــرائیل، 
می توانند کشــــتی های اســــرائیلی را در دریای سرخ و 
باب المندب هدف بگیرند؛ کاری که قباًل با موفقیت 

علیه اهداف سعودی انجام داده اند.

اعطای تسهیالت خرید 
مسکن بدون سپرده

مدیرعامل بانک مســــکن از اضافه شدن یک شکل 
جدید تسهیالت خرید مسکن به سبد تسهیالتی این 

بانک، خبر داد.
شــــایان با اعالم این خبر به متقاضیان خرید مسکن 
، گفت: از 25 دی ماه  در تهران و سایر شهر های کشور
سال جاری به مناسبت ســــالروز تاسیس بانک، طرح 
اعطای تسهیالت خرید مسکن به صورت توام )بدون 
سپرده و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت 

مسکن( در دستور کار شعب بانک قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه بانک مسکن در بازه زمانی سالروز تاسیس 
بانک و دهه مبارک فجر از یک اهرم تسهیالتی جدید برای 
شارژ مالی متقاضیان خرید مسکن کمک می گیرد، افزود: 
بانک مســــکن با هدف کمک به خانه دارشــــدن اقشــــار 
مختلف جامعه و تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن، 
طرح اعطای تسهیالت خرید مسکن بدون سپرده را از 25 

دی ماه تا 22 بهمن ماه در دستور کار قرار داده است.

اخبار کوتاه



نظر به اینکه وراث صنمبر خیشــه با ارائه فرم شهادت شهود مصدق 
دفترخانه 19 نهاوند مالک 1 ســهم از 7 سهم ششدانگ پالک 381 
فرعی از 7 اصلی بخش 3 نهاوند ســند مالکیت به سریال 773505 
صادر و تســلیم مالک گردیده است، اظهار نموده به علت جابجایی 
مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است، 
لذا به اســتناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب به شــرح فوق 
یــک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار یا محلــی جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد، چنانچه کسی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 
اعتراض داشــته یا مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشــد، می تواند اعتراض خود را کتباً از تاریخ انتشــار این 
آگهی ظــرف مدت 10 روز به این اداره ارســال نماید. در غیر این 
صورت و پس از گذشــت مــدت زمان مقرر ســند مالکیت المثنی 

صادر خواهد شد.
م.الف 877

آگهی سند مالکیت المثنی 

محمدعلی جلیلوند - رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

تاریــخ صــدور  پروانــه 2/120016  بــه شــماره  پروانــه ســاختمان مســکونی 
ک ثبتــی 10/5490 بــه آدرس: همــدان، انتهــای  1395/08/03 و شــماره پــا
خیابان عارف قزوینی، نبش آزاد، جنب کوچه معراج به نام خانم ملیحه بقاء 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. از یابنده تقاضا می شود آن را 

به شهرداری منطقه 2 واقع در خیابان تختی تحویل نماید.

مفقود شده

شــرکت ســیاحتی علیصدر در نظــر دارد اداره و بهره برداری اماکن 
اســتیجاری ذیل واقع در مجتمع ســیاحتی علیصدر را به مدت دو 
سال از طریق مزایده عمومی و به باالترین قیمت به بخش خصوصی 
واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان دارای شــرایط شــرکت در مزایده 
می توانند از تاریــخ 1399/10/25 لغایت تا پایان وقت اداری مورخه 
1399/11/02 جهت بازدید، دریافت و ارائه اوراق مشارکت در مزایده 
همچنین کســب اطالعات به واحد امور قراردادهای شــرکت متبوع 
واقــع در همدان، بلوار خواجه رشــید، شــماره 40 مراجعه و قیمت 

پیشنهادی خود را به صورت کتبی ارائه نمایند.
1- سوئیت های اقامتی الوند

2- چایخانه سنتی
3- شهربازی

4- فروشگاه سوپرمارکت )جنب پیتزا ساندویچ(

آگهی مزایده عمومی )نوبت سوم(

شرکت سیاحتی علیصدر

با ما همراه باشید

شـــماره4713 25دی1399 پنجشـــنبه

ورزش6

مسابقات برخط قهرمانی 
شطرنج همدان برگزار 

می شود
هگمتانه، گروه ورزش: رئیس هیأت شطرنج استان 
همدان از برگزاری مســــابقه برخط قهرمانی اســــتان 

خبر داد.
امیرعرفان هاشــــمی اظهــــار کرد: مســــابقه قهرمانی 
ZOOM و  شطرنج اســــتان همدان در ســــامانه های 
CHESS.COM در روزهای پنجشنبه و جمعه 25 و 26 

دی ماه برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه خوشــــبختانه توانســــتیم اشــــتراک 
ایــــن ســــامانه ها را دریافــــت کنیــــم، افزود: تــــا قبل از 
دریافت اشــــتراک این سامانه ها مســــابقات زیادی را 
می توانستیم در فضای مسابقات برخط برگزار کنیم 
اما کیفیت ایــــن محیط ها باال نبــــود و امکان تخلف 
وجود داشت بنابراین هیأت شطرنج استان همدان 

تمایلی به برگزاری مسابقاتی در این سطح نداشت.
رئیس هیأت شــــطرنج اســــتان همدان خاطرنشان 
کرد: با دریافت اشــــتراک این ســــامانه ها مسابقاتی 
کــــه برگــــزار می کنیم در ســــطح کیفیت مســــابقات 
جهانی خواهــــد بود چراکه ســــامانه ZOOM قابلیت 

اشتراک گذاری صفحه سیستم را دارد.
وی در رابطــــه بــــا شــــرکت کنندگان ایــــن مســــابقه 
توضیح داد: هیچ محدودیتی برای شرکت کنندگان 
وجود ندارد و هر فردی از اســــتان همدان که تمایل 
به حضــــور در این مســــابقه دارد، می توانــــد از طریق 
تماس با شماره 09184123739 و ارتباط با مسؤول 
برگــــزاری مســــابقات ثبت نــــام کند. رئیــــس هیأت 
شطرنج استان همدان در پایان مطرح کرد: سه نفر از 
برگزیدگان این مســــابقه همراه با »امیرعلی دالوری« 
که سهمیه مستقیم شرکت در مسابقات قهرمانی 
کشور را دارد، در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

پرداخت 955 میلیون تومان 
تسهیالت کرونایی به مشاغل 

آسیب دیده ورزشی همدان
هگمتانه، گــــروه ورزش: مدیــــرکل ورزش و جوانان 
استان همدان با اشاره به تمدید مهلت نام نویسی 
تســــهیالت کرونایی ویژه مشاغل آســــیب دیده تا 
پایان دی ماه، گفت: 955 میلیون تومان تسهیالت 
کرونایی به مشــــاغل آســــیب دیده ورزشــــی استان 

همدان پرداخت شد.
حمید سیفی بابیان اینکه شــــیوع ویروس کرونا در 
کشــــور بسیاری از مشــــاغل در حوزه های مختلف را 
دچار ضرر کرده است، گفت: خوشــــبختانه با تدابیر 
صورت گرفته در ســــطح ملی توسط رئیس جمهور و 
همچنین مقام عالی وزارت ورزش و جوانان در بحث 
ارائه تســــهیالت حمایتی ویژه باشــــگاه های ورزشی، 
مربیان و مشــــاغل وابسته به ورزشــــی اعتبار خوبی 

برای این مهم دیده شد.
وی ادامه داد: در اســــتان همدان نیز با پیگیری های 
اســــتاندار ســــخت کوش اســــتان و همچنین اداره 
کل ورزش و جوانــــان در راســــتای اجــــرای این مهم 
طبق رایزنی های تســــهیل گر با بانک های عامل 92 
فقره پرونده بــــرای اخذ این تســــهیالت در بانک ها 
تشکیل شــــده اســــت که تاکنون از ایــــن تعداد 55 
فقره بــــه ارزش 955 میلیون تومان بــــه متقاضیان 

پرداخت شده است.
مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همــــدان بابیان 
اینکه از مجمــــوع ثبت نام شــــده ها 37 فقره پرونده 
در حــــال انجــــام رونــــد پرداخــــت هســــتند، گفــــت: 
خوشــــبختانه بــــرای اســــتفاده حداکثری مشــــاغل 
وابسته به ورزش با توجه به اینکه میزان سود بانکی 
این تسهیالت 12 درصد و تنفس پرداخت اقساط تا 
سال آینده است مهلت نام نویسی برای متقاضیان 

تا پایان دی ماه سال جاری تمدیدشده است.
وی با اشــــاره به اینکه حداقل تســــهیالت پرداختی 
به متقاضیان در این طرح 800 میلیون ریال اســــت، 
گفت: متقاضیان بــــرای ثبت نام باید به میز خدمت 
بــــه نشــــانی  الکترونیکــــی وزارت ورزش و جوانــــان 
sd.msy.gov.ir مراجعــــه و نســــبت بــــه تکمیل فرم 
مربوط اقدام نمایند. ســــیفی افزود: متقاضیان پس 
از ثبت نام در سامانه وزارت ورزش و ارسال اطالعات 
به وزارت تعاون می بایست به سامانه کارا به نشانی 
kara.mcls.gov.ir مراجعه و پس از تکمیل اطالعات 
شغلی خود به سامانه دیگر وزارت تعاون به نشانی 
خود  درخواست  و  مراجعه   coron.kara.mcls.gov.ir

را نهایی کنند.

خبــر

شهرداری در اندیشه بازگشت به صدر جدول
هگمتانــــه، گروه ورزش: لیگ دســــته دوم فوتبال کشــــور 
در گــــروه الف با قدم گذاشــــتن بــــه هفته چهارم شــــاهد 

رقابت های جذاب و دیدنی است.
در ایــــن هفته ها به دلیــــل نزدیک بودن امتیــــازات با یک 
برد و باخت جدول دســــتخوش تغییرات زیادی می شود. 
هفته چهــــارم این رقابت ها بــــه دلیل برگــــزاری دیدارهای 

معوقه با پراکندگی زیادی برگزار شد.
روزهای شنبه 20 و یکشــــنبه 21 دی ماه تیم فوتبال علم و 
ادب تبریز با 3 گل شــــهرداری بندرعباس را شکست داد، 
سپیدرود رشــــت و ایران جوان بوشــــهر به تساوی یک بر 
یک رضایت دادند، ویســــتا توربین تهــــران با 3 گل نفت و 
گاز گچساران را با شکست بدرقه کرد، آواالن کامیاران با 2 
گل از سد محتشــــم تبریز گذشت و در نهایت امید گناوه 
نیز حریف خود مــــس نوین کرمان را 3 گله کرد تا شــــاهد 

هفته پر گلی باشیم.
تیم فوتبال شــــهرداری نماینده فوتبــــال همدان در گروه 
الف این رقابت ها امروز پنج شــــنبه 25 دی ماه از ســــاعت 
14 در ورزشــــگاه شــــهید حاجی بابایی میزبان اسپاد الوند 

تهران است.
شــــاگردان رضا طالیی منــــش در تیم فوتبال شــــهرداری 
همــــدان تا به این هفته از 3 دیدار خــــود 2 پیروزی بیرون از 
خانه برابر شــــهرداری بندرعباس و نفت و گاز گچســــاران 
کســــب کرده اند و در همدان نیز برابر مس نوین کرمان با 

نتیجه یک بر یک به تساوی رضایت دادند.
شــــهرداریچی های دیــــار هگمتانه در این هفتــــه به دنبال 
کســــب نخســــتین پیروزی خانگی خــــود نیز هســــتند تا 

بتوانند خود را دوباره به صدر جدول برسانند.
اسپاد تهران حریف این هفته شــــهرداری فعالیت خود را 
کادمــــی تخصصی و حرفه ای فوتبال زیر نظر مؤسســــه  با آ

استعداد سازان پاسارگاد در سال 97 آغاز کرد.
این باشــــگاه در این فصل بــــا خرید امتیاز دســــته دومی 
خیبر خرم آباد قدم به رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال 

کشور گذاشته است.
تیم فوتبال اسپاد الوند تهران تا به این هفته نتایج خوبی 
کســــب کرده و از 3 دیدار انجام داده 2 پیروزی برابر آواالن 
کامیاران و فوالد نوین اهواز و یک تساوی برابر تیم خوب 
سپیدرود رشت کسب کرده است و هم اکنون با 7 امتیاز 
بر اســــاس تفاضل گل کمتر نسبت به شهرداری همدان 

در رده چهارم قرار دارد.
اســــپاد الونــــد تاکنــــون 4 گل به ثمــــر رســــانده و 2 گل نیز 

دریافت کرده است.
در حال حاضر در جدول رده بندی گروه الف لیگ دســــته 
دوم فوتبال کشــــور امید گناه با انجام 4 بازی و کســــب 8 
امتیاز در صدر جدول قرار دارد، ویســــتا توربین با 4 بازی و 
7 امتیاز در رده دوم و تیم های شــــهرداری همدان و اسپاد 
الوند تهــــران با یک بازی کمتــــر با 7 امتیاز در رده ســــوم و 

چهارم جای خوش کرده اند.
این دیدار برای دو تیم با توجه به شــــرایط جدول رده بندی 
از اهمیــــت باالیی برخوردار بوده و تیمی که بتواند 3 امتیاز 
این دیدار حساس را کسب کند با 10 امتیاز به صدر جدول 

خواهد رسید.
پیروزی  نخســــتین  کســــب  دنبال  بــــه  شــــهرداریچی ها 

خانگــــی در این دیدار هســــتند همچنین اســــپاد الوند 
نیز نمی خواهد نخســــتین شکست خود در رقابت های 
لیگ دســــته دوم فوتبال کشــــور را در همدان کســــب 

. کند
ســــرمربی تیم فوتبال شــــهرداری همدان نیز با اشــــاره به 
شرایط تیم فوتبال شــــهرداری همدان اظهار کرد: در طول 
هفته تمرینات بسیار خوبی را دنبال کرده ایم و بازیکنان از 

آمادگی جسمی و روحی خوبی برخوردار هستند.
رضا طالیی منش افزود: کســــب پیروزی بیرون از همدان 
هفته گذشــــته برابر نفت و گاز گچســــاران روحیه و انگیزه 
بازیکنــــان را چندیــــن برابــــر کرده و بــــا قدرت بــــرای ادامه 

مسابقات لحظه شماری می کنند.
سرمربی تیم فوتبال شــــهرداری همدان با اشاره به حریف 
این هفته تیم فوتبال شهرداری همدان گفت: نتایج تیم 
فوتبال اســــپاد تهران نشــــان می دهد که این تیم حریف 
قابل احترامی بوده و به طور قطع کار ســــختی برابر این تیم 

پیش رو خواهیم داشت.
طالیی منش خاطرنشــــان کــــرد: اما ما در بــــازی به جایگاه 
حریف مان توجــــه داریم و در هر بازی تنها برای کســــب 3 

امتیاز و پیروزی به میدان خواهیم رفت.
وی با بیان اینکه تمام دیدارهای لیگ دســــته دوم فوتبال 
کشور ســــخت اســــت، بیان کرد: ما اصاًل حریف آسان در 
این لیگ نداریــــم و همه تیم هــــا با هزینه هایــــی که انجام 
داده اند برای پیروزی قدم به میــــدان می گذارند و ما در هر 

بازی محکوم به پیروزی هستیم.
ســــرمربی تیم فوتبال شــــهرداری همدان عنــــوان کرد: به 

دنبال این هستیم تا نخســــتین پیروزی خانگی را در این 
هفته برابر اسپاد الوند تهران کسب کنیم.

طالیی منش با اشــــاره به شــــرایط جــــدول رده بندی لیگ 
دســــته دوم فوتبــــال کشــــور در گــــروه الف گفــــت: ما در 
حال حاضــــر اصاًل به جدول نــــگاه نمی کنیم در هفته های 
نخســــت تیم ها با یــــک پیــــروزی و شکســــت در جدول 
چندین پله جــــا به جا می شــــوند و برای نظــــر دادن درباره 

جدول هنوز زود است.
وی افــــزود: هنــــوز امتیازات زیــــادی باقی مانــــده و اول راه 
هســــتیم و ما قدم به قدم برای کسب موفقیت به حرکت 

خود ادامه می دهیم.
ســــرمربی تیم فوتبــــال شــــهرداری همــــدان با اشــــاره به 

داوری هــــای لیگ دســــته دوم فوتبال کشــــور گفت: تنها 
مســــئله ای که برای بازی پنجشــــنبه ما را کمی نگران کرده 

داوری است.
خانگــــی  دیــــدار  در  کــــرد:  خاطرنشــــان  طالیی منــــش 
گذشــــته مان برابر مس نوین کرمان خاطره بسیار تلخی از 
داوری داریم و داور عماًل 3 امتیــــاز را از ما گرفت امیدواریم 
داور این هفته مان حق را به تیمی که الیق آن است بدهد.
گفتنی است؛ تیم فوتبال شــــهرداری همدان امروز پنج 
شــــنبه 25 دی مــــاه از ســــاعت 14 میزبان اســــپاد الوند 

است. تهران 
این دیدار در ورزشــــگاه شــــهید حاجی بابایی مریانج برگزار 

می شود.

درخشش بانوان قایقران همدان در مسابقات لیگ برتر روئینگ
هگمتانه، گروه ورزش: بانوان قایقران همدان با کســــب مقام ســــومی در لیگ برتر روئینگ بانوان 

یادواره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی خوش درخشیدند.
با برگــــزاری مرحله اول و دوم، تیم پاس همدان با 40 امتیاز به طور مشــــترک در رده ســــوم لیگ برتر 

روئینگ بانوان قرار گرفت.
با برگزاری مرحله دوم از دور رفت این دوره از مســــابقات که در دریاچه آزادی برگزار شد باشگاه های 

دانشگاه آزاد، آرتمیس، شــــهرداری بجنورد، مکران سیســــتان و پاس همدان حضور داشتند و در 
مرحلــــه دوم رقابت در مواد تکنفره ســــبک وزن و ســــنگین وزن 1000 و 500 متــــر و چهار در 500 متر 
امدادی انجام شــــد. در روئینگ تکنفره ســــبک وزن 1000 متر »کیمیا زارعی« از پاس همدان با زمان 
4:10.514 دقیقه مقام دوم را به دست آورد و در روئینگ تکنفره سنگین وزن 500 متر »مریم کرمی« 

از پاس همدان با زمان 2:02.457 دقیقه مقام سوم را کسب کرد.

در روئینــــگ تکنفره 4 در 500 متر امدادی تیم پاس همدان با ترکیب مریم کرمی، کیمیا زارعی، ماریه 
میهن دوست و فاطمه صفری با زمان 8:11.437 دقیقه در رده سوم قرار گرفت.

بر این اســــاس در پایــــان هفته اول رقابت هــــا آرتمیس با 71 امتیــــاز قهرمان نیم فصــــل لیگ برتر 
روئینگ بانوان شد، دانشگاه آزاد با 67 امتیاز جایگاه دوم را کسب کرد و تیم های شهرداری بجنورد 

و پاس همدان با 40 امتیاز به طور مشترک در رده سوم قرار گرفتند.

شوک بزرگ برای ورزش همدان
دوپینگ؛ کاخ آرزوهای دونده همدانی را ویران کرد                     رئیس هیأت نابینایان: اعتراض کرده ایم

هگمتانــــه، گروه ورزش: اعالم خبر محرومیت چهارســــاله 
حمید اســــالمی دونده مطرح و باتجربه نابینایان همدان از 
سوی کمیته بین المللی پارالمپیک به دلیل مثبت شدن 
تست دوپینگ، شــــوک بزرگی را بر ورزش استان همدان 

تحمیل کرد.
حمید اســــالمی دونده نابینــــای همدانی و تنها شــــانس 
نشان این استان در بازی های المپیک و پارالمپیک توکیو 
از ســــوی کمیته بین المللی پارالمپیک به دلیل دوپینگ 
از حضور در میادین ورزشــــی محروم شــــد تا کاخ آرزوهای 
این دونده برای رسیدن به طالی مهمترین رویداد جهانی 

ویران شود.
اســــالمی در حالی با محرومیت چهارســــاله مواجه شد که 

هرگز تصور این را نداشت که تست او مثبت اعالم شود.
براســــاس رأی کمیتــــه بیــــن المللــــی پارالمپیــــک، حمید 
اســــالمی به مدت 4 ســــال از تاریخ 14 اکتبر 2019 یعنی 22 
مهرماه ســــال قبل تا 14 اکتبر 2023 یعنی 22 مهرماه 1400 

حق حضور در رویدادهای ورزشی را نخواهد داشت.
این دونــــده نابینا در شــــرایطی نســــبت به صــــدور حکم 
محرومیت خود ابــــراز بی اطالعی می کند کــــه کمیته بین 

المللی پارالمپیک آن را به طور رسمی منتشر کرده است.

بی اطالعی از محرومیت �
دونده نابینای همدانی از محرومیت اعالم شده اظهار بی 
اطالعــــی می کند و می گوید: از طریق رســــانه ها متوجه این 

موضوع شدم.
حمید اســــالمی افزود: هرگز ایــــن حکــــم را نمی پذیرم چرا 

که دلیل حضــــور نداشــــتن در میادین ورزشــــی به دلیل 
مصدومیت است.

وی بیان کرد: سال ها در میادین مختلف بین المللی برای 
کشــــورم افتخارآفرین بوده ام و دچار این چنین وضعیتی 

نشده ام.
اســــالمی با اشــــاره به اینکه اعتراض خود را به طور رسمی 
اعالم کــــرده و منتظــــر نتیجه اســــت، گفت: بــــرای حضور 
قدرتمنــــد در پارالمپیک توکیو آماده می شــــوم و امیدوارم 

مسووالن پیگیری الزم را داشته باشند.

اعتراض به حکم �
رئیس هیأت نابینایان و کــــم بینایان همدان گفت: جای 
ســــوال دارد که چطــــور این حکم در زمانی کــــه ما اعتراض 

کرده ایم، رسانه ای شده است.
سمیه ســــهیلی افزود: به حکم صادر شده اعتراض کرده 
ایم و هنوز پاسخی دریافت نشده اما جالب این است که 
محرومیت اسالمی رسانه ای می شــــود و این اقدام به دور 

از اخالق است.
وی اضافــــه کــــرد: شــــاید توطئــــه ای در کار باشــــد تــــا این 
دونده نابینا کــــه با کوله باری از افتخار و نشــــان آوری جزو 
شــــانس های اصلی کســــب نشــــان در پارالمپیک توکیو 

است، محروم شود.
سهیلی بیان کرد: اســــالمی 15 سال در میادین مهم بین 
المللی به نشــــان های رنگارنگ دســــت یافتــــه و همواره 
تســــت دوپینگ داده و نســــبت به این وضعیت بســــیار 

باتجربه است.

وی اظهــــار کرد: منتظر پاســــخ به اعتراض ارســــال شــــده 
مبنی بر حکم صادره هســــتیم و پیگیری مجدانه خواهیم 

داشت.

ماجرای تست دوپینگ �
رئیــــس هیأت نابینایــــان و کم بینایان همدان با تشــــریح 
ماجرای گرفتن تســــت دوپینگ از حمید اســــالمی دونده 
نابینای این اســــتان گفت: اســــالمی 6 ماه قبــــل از اینکه 
تســــت بدهد، راهی بازی های آســــیایی جاکارتا شد و زمان 

تست در هیچ مسابقه ای حضور نداشت.
سهیلی بیان کرد: این دونده برای آماده سازی هرچه بهتر 
به ارتفاع کوهرنگ چهارمحال و بختیاری رفت و در آنجا اگر 
هم دارویی استفاده کرده، به دور از جریان مسابقات بوده 

و ماندگاری نداشته است.
وی افزود: زمانی که از اســــالمی تســــت گرفته شــــده که در 

جریان مسابقه نبوده و تمرین او انفرادی بوده است.
ســــهیلی خاطرنشان کرد: گویا شــــرایط تمرینی اسالمی با 
اســــتفاده از مکمل باعث تغییر در سیستم بدنی شده 
امــــا در شــــرایطی بوده کــــه او به صورت شــــخصی تمرین 

داشته است.
وی گفــــت: اگر قرار بر ایــــن بود که او در تســــت دوپینگ 
شــــرکت کند، هرگــــز چیزی اســــتفاده نمی کرد تــــا حداقل 
مثبت نشــــود و یا اینکه با دلیل و بهانه در تست شرکت 

نمی کرد.

غافلگیر شدیم �

رئیس هیــــأت نابینایان و کم بینایان همدان گفت: اعالم 
محرومیت اسالمی شوک بزرگی است و غافلگیر شدیم.

ســــهیلی افزود: اقدام رســــانه ای در اعالم محرومیت این 
دونده نیــــز غیراخالقی بود و حداقل فرصــــت می دادند تا 

جواب اعتراض ما نیز داده شود.
وی بیــــان کرد: به هیچ فــــردی اتهام نمی زنیم اما چه بســــا 
دست های پشت پرده در این محرومیت و مثبت شدن 

تست دوپینگ اسالمی دخالت داشته باشند.
سهیلی اظهار کرد: اسالمی شــــانس اصلی کسب نشان 
در توکیــــو اســــت و نباید این چنیــــن قربانــــی دوپینگ و 
محرومیتی شــــود که در جریان هیچ مســــابقه ای نبوده و 

غافلگیر کننده است.
حمید اسالمی دارنده چندین نشان پارالمپیک، بازی های 

آسیایی و جهانی است.

رونمایی از کتاب تاریخ زورخانه و کشتی پهلوانی مالیر
و  ورخانــــه  ز تاریــــخ  کتــــاب  از  ورزش:  وه  گــــر هگمتانــــه، 
کتابخانه  کشــــتی پهلوانــــی مالیر در ســــالن جلســــات 

ونمایی شد. مرکزی شهرســــتان مالیر ر
و تفاهــــم نامــــه همــــکاری ادارات ورزش و جوانان  پیــــر
و کتابخانــــه مرکــــزی شهرســــتان مالیر از کتــــاب تاریخ 
ورخانــــه و کشــــتی پهلوانــــی مالیــــر که به کوشــــش و  ز
اهتمام مســــعود چوبین عضو کمیتــــه تحقیق و تالیف 
ورخانه ای کشــــور  فدراســــیون ورزش هــــای پهلوانی و ز
آوری شــــده اســــت در ســــالن جلســــات کتابخانه  گرد 

ونمایی شد. مرکزی این شهرســــتان ر
آخشــــیک رئیــــس اداره کتابخانه هــــای  ســــید مهــــدی 
بــــه  عمومــــی شهرســــتان مالیــــر ضمــــن خیــــر مقــــدم 
مســــؤولین حاضر در جلســــه اظهار کرد: این کتاب که 
حاصــــل تالش چند ســــاله این هنرمند مالیری اســــت 

است. تحسین  خور  در  و  فاخر  اثری 

رئیــــس اداره کتابخانه هــــای عمومی شهرســــتان مالیر 
در پایــــان صحبتهای خود گفــــت: در این کتاب تالش 
بــــر آن بــــوده کــــه تاریــــخ شــــفاهی و فرهنــــگ پهلوانی 
آوری و  ریشه دار شهرســــتان به صورت مســــتند جمع 
آیندگان ایــــن مرز و بوم  به عنــــوان میراثی مانــــدگار به 

شود. رسانده 
ســــپهری سرپرســــت اداره ورزش و جوانان شهرستان 
ریاســــت  از  تشــــکر  و  قدردانــــی  ضمــــن  نیــــز  مالیــــر 
فرهنگی  اقــــدام  این  مالیر  شهرســــتان  کتابخانه هــــای 
و ارزشــــی را مانــــدگار دانســــت و اظهــــار کــــرد: بســــیار 
ورزش  در  هم  که  هستم  عزیزانی  خدمتگزار  خرســــندم 
ویج و  و میادین ورزشــــی افتخــــار می آفرینند و هم در تر

نشــــر آن در کشور سرآمد هستند.
وی در ادامه صحبتهای خــــود تصریح کرد: کتاب تاریخ 
ورخانه و کشــــتی پهلوانی مالیر نشــــان از قدمت این  ز

دیــــار در ورزش پهلوانــــی و از دیر باز مهــــد نام آوران و 
قهرمانان اســــت کــــه زندگی در آن باعث افتخار و ســــر 

می باشد. افرازی 
در  مالیر  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  سرپرســــت 
ویج  پایان از زحمات و تالشــــهای مسعود چوبین در تر
اثر ماندگار  ایــــن  آوری و نشــــر  فرهنگ پهلوانی با جمع 

آورد. عمل  به  تشکر  و  تقدیر 
حســــن  ؛ســــرهنگ  مالیر شــــهردار  بابایــــی  حســــین 
ســــپهری  انتظامــــی؛  فرمانــــده  جانشــــین  جعفــــری 
زش و جوانان شهرستان،دشــــتی  پرســــت اداره ور سر
در  مالیر  مــــردم  نماینــــده  نــــژاد  بیگــــی  دفتــــر  رئیــــس 
و  نویســــنده  هنرجو  اســــالمی،حمید  شــــورای  مجلس 
زش های  وهشــــگر مالیری،کرمــــی رئیس هیــــأت ور پژ
و  هنرمنــــدان  از  جمعــــی  و  ورخانــــه ای  ز و  باســــتانی 
مراســــم  ایــــن  در  شهرســــتان  زش  ور پیشکســــوتان 

داشتند. حضور 
بــــرای تدوین و  کرد:  کتاب اظهــــار  چوبیــــن نویســــنده 
گــــردآوری کتاب عالقه قلبی به مالیر و احســــاس ادای 
دین به زادگاه باعث شــــد رنج ســــالها تالش را به جان 
خریده و اکنون با چاپ کتاب رکوردی جالب ثبت شــــد 
وش  ونمایی کل نســــخه های کتاب فر چرا کــــه قبل از ر

رفته و کتاب به چاپ دوم رســــیده است.
چوبیــــن با تشــــکر از مســــؤوالن شهرســــتان بــــه ویژه 
نمایندگان مردم مالیر در مجلس شــــورای اســــالمی از 

کرد. کتابخانه های عمومی شهرســــتان قدردانی  اداره 
وی در پایــــان از انتشــــار کتــــاب تاریخ کشــــتی مالیر در 

داد. خبر  نزدیک  آینده 
ورخانه ای  ز و  پهلوانــــی  هیــــأت  ســــوی  از  نیز  پایــــان  در 
به  نیز  هیــــأت  جدید  اعضــــاء  احکام  مالیر  شهرســــتان 

شد. اهداء  آنها 

تیم بسکتبال اسدآباد 
در صورت حمایت جزو 

مدعیان در سطح کشور 
است

هگمتانه، گروه ورزش: دبیر هیأت بسکتبال 
استان همدان اظهار کرد: تیم خانه بسکتبال 
اســــدآباد از ســــال 86 که تیم پگاه منحل شد 
تا کنون در لیگ دســــته یک حضور مســــتمر 

داشته است.
ســــجاد عطایی با بیان اینکه لیگ دسته یک، 
در دو منطقه شــــمال و جنوب برگزار می گردد، 
افزود: گروه شــــمال در چهار گروه شش تیمی 
تقسیم شده است که بعد از انصراف یک تیم 
گروه الــــف با حضور تیم های خانه بســــکتبال 
خانه  کردســــتان،  بســــکتبال  خانه  اســــدآباد، 
، قزوین و پاس ناجا  بسکتبال کرمانشاه، البرز

کامیاران هم گروه می باشد.
از 22 آذر  کــــرد: شــــروع مســــابقات  وی بیــــان 
می باشــــد و پایان مســــابقات اگر شرایط کرونا 

اجازه دهد تا قبل از اتمام سال است.
عطایی با اشــــاره به اینکه حریفان تیم اسدآباد 
همدان، تیم های خانه کردســــتان، کرمانشاه، 
قزوین و پاس ناجا کامیاران می باشــــد، گفت: 
سطح مسابقات با توجه حضور چندین ساله 
در لیگ از ســــطح بسیار باالیی برخوردار است 

که نمی شود هیچ تیمی را دست کم گرفت.
دبیــــر هیأت بســــکتبال اســــتان همــــدان در 
پاسخ به این ســــوال که حمایت های استان و 
شهرســــتان از تیم چگونه بوده است، عنوان 
کرد: ســــال گذشــــته مبلغ 40 میلیــــون تومان 
از طرف رنجبرزاده نماینده ســــابق شهرستان 
و مبلــــغ 40 میلیون تومان از طرف جهانشــــیر 
مدیر کل سابق اداره ورزش و جوانان متعهد 
شــــدند که متأســــفانه هیــــچ پرداختی صورت 

نگرفت و بدهی تیم باقی مانده است.
ادامه  اسدآباد  بســــکتبال  خانه  تیم  سرمربی 
حمایت  فقــــط  تاکنون  جــــاری  ســــال  در  داد: 
هیــــأت اســــتان خصوصا ریحانی شــــامل تیم 
شــــده اســــت که جــــای تقدیــــر دارد و ضمنا 
حمایت  تیم  از  هم  ســــابق  فرماندار  درویشی 
از ایشان هم تشکر  که بدین وسیله  نمودند 

می نماییم.
و  اســــتان  بســــکتبال  کــــرد:  بیــــان  عطایــــی 
می باشد  برخوردار  قوی  ظرفیت  از  شهرستان 
که در صورت حمایــــت می تواند جزو مدعیان 
در سطح کشــــور محســــوب گردد و همانطور 
که در ســــطح داوری جزو ســــرآمدهای کشــــور 

می باشیم در تیم داری هم مطرح شویم.
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خواص درمانی گزنه
هگمتانــــه، گــــروه باغبــــان: همــــدان شــــهر 
کوهســــتانی با آب و هوای ســــرد و خشــــک 
است. این شهر در احاطه دشت ها، باغ ها و کوه های بسیار زیبایی 
قرار دارد و دامنه های کوهستانی آن مملو از گیاهان مختلفی است 

که بسیاری از آنان خواص دارویی و درمانی جالبی دارند.
از جمله گیاهان دارویی خاص این منطقه می توان به گیاه گزنه بیان 

اشاره کرد که در نوع خود بی نظیر است.

گیاه گزنه �
به نوشــــته وبگاه نمنــــاک؛ گزنه گیاهی اســــت کــــه از دوران ماقبل 
تاریخ نیز وجود داشــــته و مردم آن زمان از آن برای تغذیه اســــتفاده 

می کردند و از خواص درمانی آن اطالع داشته اند.
این گیاه ســــاقه هایی بــــه ارتفاع 50 تا 100 متــــر دارد و در باغها و نقاط 
مرطوب خارج از شــــهر به حالــــت خودرو می روید. گلهای گزنه ســــبز 
روشن است و تارهای مخروطی و گزنده دارد که پس از لمس کردن 
آن محتویات ســــوزآور داخل آن، وارد بدن شــــده و باعث ســــوزش 

می شود.
گزنه حاوی ترکیباتی مانند تانن، لســــیتین، اســــید فرمیک، نیترات 
پتاســــیم و کلســــیم، آهــــن و دارای ویتامیــــن c و نوعــــی گلوکوزید 

می باشد که سبب قرمز شدن پوست می شود.

فواید و خواص گیاه گزنه �
ســــم زدایی بدن: دم کرده گزنه به دفع سموم بدن بخصوص اوره و 

بهبود دستگاه لنفاوی کمک می کند.
درمان اســــهال: گزنه سرشــــار از پروتئین و روغن های چرب است. 

جوشانده برگ گزنه برای رفع اسهال مفید است.
درمان کــــم خونی: گزنه حاوی منیزیم و آهن اســــت افــــرادی که کم 

خونی دارند با نوشیدن دم کرده آن کم خونی را بهبود می دهند.
درمان پوســــت چرب: گزنه حاوی ویتامین ث است و رادیکال های 
آزاد پوســــت را از بین می برد و خــــواص قلیایی آن چربی پوســــت را 
تنظیم می کند. می توانید برگ گزنه را بجوشانید و آن را بکوبید و روی 

پوست بگذارید تا چربی پوست را تنظیم کنید.
درمــــان جوش: گزنه خاصیت ضد التهابی و ضــــد میکروبی دارد که 
کنه مؤثر اســــت و ویتامین آ و ث موجود در آن در از بین  در درمان آ

لک های ناشی از جوش مؤثر است.
درمــــان اگزما: به دلیل خاصیت ضد التهابــــی و ویتامین ث، کا گزنه 
در کاهش اثرات اگزما مؤثر اســــت و خارش و سوزش را تا حد قابل 

تو جهی کاهش می دهد.

براق کردن مو: از جملــــه خواص گزنه می توان به درخشــــنده کردن 
موها اشاره کرد به همین منظور جوشانده گزنه را می توان روی موها 

اسپری کرد.
رویش مو: گزنه حاوی سیلیکا و گوگرد است و در سالمت و رویش 
مو مؤثر اســــت شبها جوشــــانده ریشــــه و برگ و گل گزنه روی کف 
سر ماســــاژ دهید و صبح آبکشــــی کنید. هم چنین روغن گزنه تأثیر 
مثبتی در سالمتی و رویش مو دارد. گزنه برای رشد مو و عدم ریزش 

مو مفید است.
: برگ گزنه خشــــک و روغن نارگیل را شبها قبل از  درمان شوره ســــر
خواب روی پوســــت سر بزنید و صبح بشــــوئید تا شوره سر برطرف 

شود.
: از دالیل خارش ســــر می توان خشکی،  درمان خارش پوســــت سر
شــــوره و یا قارچ را نام برد. گزنه عالوه بر خواص گفته شــــده مرطوب 
کننده طبیعی اســــت و بــــا کاهش التهاب پوســــت ســــر خارش را 

کاهش می دهد.
دفــــع درد مفاصــــل: شــــیره تــــازه گزنه جهــــت دفــــع درد مفاصل در 

استعمال خارجی به کار می رود و اثر تنگ کننده مجاری عروق دارد.
رفع عفونت گلو و دهان: خاصیت آنتی هیســــتامینی و ضد عفونی 
کنندگی گزنه برای درمان حساســــیت ها و عفونت گلو و نیز ســــرفه 

مؤثر است. برای این منظور دم کرده آن را قرقره کنید.

هویا کری گیاهی با برگ های قلبی شکل
هگمتانه، گــــروه باغبان: با توجه به گســــترش 
پدیده آپارتمان نشینی در شهرها و کوچک شدن حیاط منازل، یکی 
از راه های استفاده از فضاهای سبز و آرامش بخش در محیط زندگی 
مــــا، پرورش گل های آپارتمانی اســــت که به نور کمتــــری نیاز دارند و 

محل زیست ما را شاداب تر و زیباتر می کنند.
گیاهــــان آپارتمانــــی رنگ، بافت و گرمــــا را به خانه اضافــــه می کنند و 
اجازه دسترسی ســــاالنه به باغبانی را به اهالی خانه می دهند و حتی 

می توانند کیفیت هوا را بهبود بخشند.
در این بخش با ما همراه باشــــید تا با نمونه ای از گیاهان آپارتمانی و 

نحوه نگهداری و تکثیر آن آشنا شوید.

گیاه هویا کری �
به نوشــــته وبگاه نازبــــو؛ گیاه هویا کــــری یک گونه از هویــــا بوده که 
بومی جنوب شــــرقی آسیا می باشــــد که به دلیل برگ های ضخیم و 
قلب ماننــــدی که دارد، گاها آنرا هویا قلبی می نامند و اکثرا آن را برای 
روزهای خاص و اغلب به صورت یک تک برگ در یک گلدان کوچک 

خریداری می کنند.
هویــــا کری یا هویا قلبی یک گیاه رونده اســــت کــــه می تواند تا 4 متر 
ارتفاع رشد کند. ساقه های آن تقریبا قطری برابر با 7 میلیمتر دارند، 
پهنای برگ های آن حدود 6 سانتیمتر و ضخامت برگ ها گاهی به 5 

میلیمتر می رسد.
از  و  دارد  گونــــه   7 حــــدود  گیــــاه  ایــــن 

تمامــــی  ماننــــد  کــــه  جهــــت  ایــــن 
ســــاکولنت ها کامــــال بــــا ذخیــــره 

ســــازی آب در زمان های طوالنی 
آبیاری ســــازگار  آبی بیــــن دو  بی 
اســــت، یک نوع ســــاکولنت به 

حساب می آید.

شرایط نگهداری و پرورش هویا  �
کری

آبیــــاری: آبیــــاری منظــــم به رشــــد 
مناسب و گل دهی کمک می کند 
اما نباید اجازه داد که خاک خیس 

باقــــی بمانــــد بنابراین ابتــــدا صبر 
کنید تا ســــطح خاک تــــا حدود عمق 

5 سانتیمتری خشــــک شود و سپس 

گیــــاه را آب دهید. خاک خشــــک و یا خاک خیــــس و غرقابی هر دو 
می تواننــــد منجر به ریزش غنچه های گل این گیاه و عدم تشــــکیل 

شدن غنچه های گل جدید شوند.
این گیاهان همیشه سبز هستند و در طی زمستان اگرچه سرعت 
رشد آنان کاهش می یابد اما به خواب فرو نمی روند. در طی زمستان 

آبیاری آنرا کم کنید.
دما: دمای مناســــب در طی فصل رشد یا تابســــتان کاکتوس هویا 

قلبی 24-18 درجه سانتیگراد است و در زمستان 16 درجه است.
: هویــــا از نظر نور بــــه مکانی روشــــن و پر نــــور اما بــــه دور از نور  نــــور
مســــتقیم آفتاب نیاز دارد. وجود 10-8 ســــاعت روشنایی محیط به 
رشــــد این گیاه کمک می کند. نور مستقیم آفتاب مناسب روزهای 
پاییز و زمستان اســــت و در طی این روزها نیز در طی صبح و یا عصر 
هنگام نور مســــتقیم باید اســــتفاده شــــود و در میانه روز از این نور 

اجتناب کنید.
خاک و بستر کشــــت: خاک مناســــب کاکتوس قلبی خاک شنی و 
سبک است. الزم است برای گلدان هویا کری یک زهکش مناسب 

برای خروج آب اضافی فراهم کنید و از آبیاری بیش از حد بپرهیزید.

تکثیر هویا قلبی �
با کمک قلمه می توان این ســــاکولنت قلبی را تکثیر کرد. قلمه ها را 
بهتر است از نوک ســــاقه حداقل به طول 10-7 سانتیمتر تهیه کرد 
به طوریکه هر قلمه یک جفت برگ داشته 
که حــــدود 2-6  باشــــد. قلمه هایــــی 
گره )محل اتصال برگ به ســــاقه( 
دارند بهتر ریشه تولید می کنند. 
زمان قلمه گیری نیز در بهار و یا 

اوایل تابستان است.
قلمه ها را در مخلوطی از پرالیت 
مرطــــوب  کــــه  مــــوس  پیــــت  و 
اســــت بکارید. روی قلمه هــــا را نیز 
تا  دهید  قرار  شــــفاف  پالستیکی 
رطوبت هوا بهتر رعایت شــــود. 
در  را  قلمه هــــا  حــــاوی  گلــــدان 
مکانی روشــــن اما به دور از نور 
مســــتقیم آفتــــاب قــــرار دهید. 
زمانی که شــــاهد رشد جدید گیاه 
بودید پالستیک را ازروی آن بردارید.

تازه ها

طبیبخانه سبز

هگمتانه، گــــروه باغبــــان: در دنیای امــــروزی، دولت ها و 
کشــــاورزان بیش از پیش بــــه دنبال اســــتفاده از ربات ها 
جهت افزایش بهره وری و کاهش اتالف نیروی انسانی در 
مراحل طاقت فرسای کار هستند چراکه آینده  کشاورزی با 

ربات ها معنی پیدا خواهد کرد.
بــــه نوشــــته وبــــگاه پرتوتــــاپ؛ ربات هایــــی کــــه توســــط 
شــــرکت های فعــــال در این حــــوزه طراحی می شــــوند، در 
کار  از  قابل توجهــــی  بخــــش   ، دور چنــــدان  نــــه  آینــــده ای 
کشــــت و برداشــــت محصول را به عهده خواهند گرفت. 
به این ترتیــــب می تــــوان نیــــروی ارزشــــمند انســــانی را در 

بخش های مهم تری وارد کار کرد.
هم اکنون شــــمار رو بــــه افزایشــــی از ربات ها موســــوم به 
“فارم بات” یا ربات مزرعه، در حال گذراندن مراحل توسعه 
و ساخت هســــتند. این ربات های ویژه قادر خواهند بود 
وظایف پیچیــــده ای را که تا پیش از این، انجام آن توســــط 
ماشین آالت ســــنگین کشــــاورزی ممکن نبود، به انجام 
برسانند. هدف از این مسأله، متحول ساختن روش های 

توسعه و به کارگیری ربات ها و هوش مصنوعی است.
پروفســــور بلک مــــور مدیــــر گــــروه کشــــاورزی رباتیک در 
، نقشی بسیار کلیدی در جا افتادن  دانشــــگاه هارپر آدامز
مفهوم کشــــاورزی دقیق ایفا کرده است. هدف کشاورزی 
دقیق، افزایش بهره وری از طریق بهبود رشــــد گیاهان به 

کمک فناوری های موجود است.
در چشم اندازی که بلک مور از آینده  کشاورزی ارائه نموده، 
تراکتورهــــای فعلــــی بــــا مجموعــــه ای از ربات های بســــیار 
دقیق، هوشمند و ســــبک وزن جایگزین خواهند شد که 
توانایی های ویــــژه ای دارند. برای مثــــال، آن ها می توانند از 
فناوری تشــــخیص نوری جهت برداشت محصول، و پرتو 
لیزر کــــم انرژی به منظــــور توزیع نقطــــه ای علف کش ها در 

زمین بهره بگیرند.
بنیــــان گذاران این ایــــده دریافته اند که اگــــر رویکرد کاماًل 
متفاوتی وارد کار نشــــود، کشــــاورزی نخواهد توانست تا 
مدت زمــــان زیادی به حیــــات اقتصادی خــــود ادامه دهد. 
چراکه اکثر کشاورزان این حس را دارند که تولیدکنندگان 
ماشین آالت کمک چندانی به آن ها نمی کنند و کشاورزان 

رابطه ی خیلی خوبی با فناوری هم ندارند.
ماشــــین های بزرگ تــــر کشــــاورزی، نواحــــی وســــیع تری را 
پوشش می دهند. اما اکنون دیگر افزایش اندازه ، سودی 
که برای حفــــظ اقتصاد مورد نیاز اســــت را تأمین نمی کند. 
ما هم اکنون بــــا جامعه ای روبه رو هســــتیم که خواســــتار 
به کارگیری ربات ها برای دســــت یابی به کشــــاورزی دقیق، 
، بهبــــود وضعیت خاک و  برای تولید محصوالت ســــالم تر

افزایش میزان تولید محصول هستند.
الت  در این صورت هزینه ی ســــوخت الزم برای ماشین آ

کاهــــش خواهد  و مواد شــــیمیایی به طور چشــــمگیری 
یافت، و کشــــاورزان دیگر مجبور نخواهنــــد بود کارهای 
ابتدایی مزرعه را انجام دهند. آن ها بدین ترتیب خواهند 
توانســــت تمرکز خود را بــــه افزایش بهــــره وری معطوف 

سازند.

کشــــاورزان امــــروز فناوری هایــــی را طلب می کننــــد که به 
کارشان رونق دهد. بنابراین، می توانند از رباتیک و هوش 
مصنوعی بهره بگیرنــــد، تا با دیجیتالی کــــردن زمین های 
کشــــاورزی، ربات ها متوجه شــــوند که باید چه کارهایی را 

برای هر گیاه یا هر قطعه ی معین از زمین، انجام دهند.

با اســــتفاده از ربات های کوچک در مزرعــــه می توان اثرات 
کم تــــری بر روی محیط زیســــت اعمــــال کرد، ایــــن ربات ها 
آالت کشاورزی هستند،  کوچک تر و سبک تر از ماشــــین 
و به خاک نیز آسیب نمی رســــانند. و کار را برای کشاورزان 

آسان تر خواهند کرد.

ثار کود گوگرد آ
آب  هگمتانــــه، گــــروه باغبــــان: گیاهان عــــالوه بر 
احتیاج به غذا نیز دارند. درواقع می تــــوان چنین گفت که همان اندازه که 
آبدهی، نور و خاک مناســــب در روند رشــــد گیاه مؤثر است، تغذیه گیاه با 
کود مناسب هم برای گیاه ضروری و مهم است. اما نحوه مصرف و میزان 
استفاده از کودهای مختلف باید متناسب با نوع کود انجام پذیرد در غیر 

این صورت ممکن است اثرات منفی بر رشد گیاه داشته باشد.
در ایــــن بخش با کود گوگرد و عوارض ناشــــی از مصرف زیاد آن بر گیاهان 

آشنا می شویم.

کود گوگرد چیست؟ �
به نوشــــته وبگاه ایران کشــــاورزی؛ کود گوگرد به عنوان یک ماده بســــیار 
مهــــم و حیاتی بــــرای تغذیه بســــیاری از گیاهــــان و همچنیــــن زمینه های 
مختلف کشــــاورزی مورد اســــتفاده قرار می گیرد. این کــــود باعث بهبود 
کیفیت محصوالت کشــــاورزی و همچنین تأمین میزان پروتئین و روغن 

مورد نیاز برای گیاهان مختلف می گردد.
گوگرد یکی از انواع کود هایی اســــت که معموال در کشــــاورزی برای اصالح 
خاک مورد اســــتفاده و بهره بــــرداری قرار می گیرد. خاک هــــا و مزارعی که به 
میزان بســــیار زیادی تحت تأثیر شستشــــو قرار می گیرد تا حدود زیادی با 
کمبود گوگرد مواجه می شــــوند. در نتیجه در برخی از مواقع الزم اســــت تا 
گوگــــرد مورد نظر را به صورت کود گوگرد به خــــاک و مزرعه مورد نظر تزریق 

نماییم.
میزان گوگــــرد در کود گوگرد به صورت درصد عنصــــر گوگرد ذکر می گردد 
همچنیــــن انتخاب اینکه چه نوع کود گوگردی را بــــه خاک مورد بدهیم به 

پی اچ خاک بستگی داشته و با آن رابطه مستقیم دارد.

انواع کود گوگرد �
یکی از انــــواع کود گوگرد می توان به ســــنگ گچ اشــــاره نمــــود. این نوع از 
کود گوگرد دارای 18 درصد گوگرد و 22 درصد کلســــیم می باشــــد و عالوه 
، تا حد  بر تأمین مقدار آب مورد نیاز گوگرد و کلســــیم برای خاک مورد نظر

زیادی باعث کاهش پی اچ خاک مورد نظر نیز می گردد.
یکی دیگــــر از انواع این کــــود پودر گوگرد می باشــــد کــــه از آن می توان به 
عنــــوان از بین برنده قارچ در گیاهان مختلف مانند انگور اســــتفاده کرد و 

همچنین برای از بین بردن آفت های مختلف مانند کرم لوله ای ریشــــه نیز 
مورد استفاده است.

یکی دیگر از انواع کود گوگرد ســــولفات آمونیــــوم نام دارد که این نوع کود 
گوگــــرد دارای 24 درصــــد گوگرد بوده، ولــــی یک تأثیر منفی بــــر روی خاک 
ایجادمی کند و آن این اســــت کــــه خاک مورد نظر را کمی اســــیدی کرده و 
درصد اسیدی بودن آن را افزایش می دهد که با توجه به این موضوع این 

نوع کود گوگرد برای خاکهای اسیدی اصال مناسب نمی باشد.

روش استفاده از انواع کود گوگرد �
برخــــی از انواع کود گوگرد را می توان در هنگام آبیــــاری حل کرده و به خاک 
اضافه نماییم. ماده ســــولفات پتاســــیم واکنش خنثــــی را در خاک ایجاد 

می نماید و هیچ گونه تغییری را در پی اچ خاک ایجاد نمی کند.
میزان محلول بودن کــــود گوگرد به ترکیب کود مورد نظر بســــتگی دارد. 
سولفات پتاسیم و همچنین سولفات آمونیوم از نوع محلول به حساب 
می آیند و این قابلیت را دارند تا قبل از کاشــــت محصول یا بعد از کشــــت 
محصول به خاک مورد نظر تزریق گردند. پودر گوگرد این قابلیت را ندارد.

مزایا و معایب استفاده از کود گوگرد �
استفاده از انواع کود گوگرد باعث جلوگیری از تجمع نیترات در محصوالت 
کشــــاورزی شــــده و همچنین به بــــزرگ کــــردن تدریجی خــــاک و حفاظت 
محیط زیست و کمک به ســــالمت محیط زیست کمک شایانی می شود. 
همچنین باعث می شود تا مصرف آب کشــــاورزی کاهش چشمگیری را 
به خود ببیند. اســــتفاده از این کود سبب جلوگیری از گسترش قارچ های 
خاکزی می شــــود و تا حدود زیادی باعث اصالح و کاهش پی اچ خاک های 
شور و آهکی و قلیایی می گردد. در صورتی که از کود گوگرد استفاده کنیم 
باعــــث افزایش حاللیــــت عناصر غذایــــی مختلف در گیاهــــان و درختان 
مختلــــف ماننــــد روی منگنز آهن و غیره شــــده ایم و از طرفــــی به موضوع 
کاهش مصرف کودهای ریز مغذی و فســــفات کمــــک کرده ایم و در این 
حال باعث بهبود کیفیت آبیاری گیاهان و محصوالت مختلف کشاورزی 
شده ایم. اســــتفاده بیش از اندازه و غیر اصولی از این نوع کود شیمیایی 
نیز می تواند تأثیــــرات غیرقابل جبرانی را برای گیاهان، درختان و همچنین 

زمین های زراعی ایجاد نماید.

شوری خاک و آب در کشاورزی
هگمتانه، گــــروه باغبان: در کشــــاورزی و باغداری نکات 
زیادی وجــــود دارند که گاها کشــــاورز و باغــــدار به دلیل 
گاهی و ندانســــتن آن نــــکات، دچار زیان و از دســــت  ناآ
دادن محصــــول خــــود می شــــود. بنابراین بهتر اســــت 
کشــــاورزان و باغداران به دنبال افزایش سطح اطالعات 
و دانش خود باشــــند تــــا نتیجه زحماتشــــان برباد نرود. 
شــــوری خاک و آب در کشــــاورزی نیز یکی از نکاتی است 
که دانستن آن برای هر کشاورز و باغدار ضروریست. در 

ادامه این بخش با این موضوع بیشتر آشنا می شویم.
شوری چیست؟ �

به نوشــــته وبگاه وطن بیو؛ زمانی که پی اچ و ای ســــی در 
آب و یا خاک زراعی بیــــش از حد افزایش پیدا کند و مواد 
مؤثره کودها و یا سموم سریعا در این خاکها یا آبها بلوکه 
شــــوند، این خاک یا آب از لحاظ کشاورزی شور می باشد. 
میزان شوری را سرعت بلوکه کردن این مواد و باال بودن 

پی اچ و ای سی تعیین خواهد کرد.
ضررهای شوری در کشاورزی �

در خاک یا آب هایی که دچار مشــــکل شــــوری شده اند 
 ، معموال مشکالتی مثل عدم رشــــد و توسعه اندام سبز
ریشه زایی ضعیف، باردهی ضعیف، باال بودن شدید آمار 
بیماریها و آفات، فرسایش شــــدید خاک، نیاز آبی خیلی 
باال و مشــــکالتی از این دست به وفور دیده می شود. اما 
چه نوع کشتهائی مستعد شوری هستند؟ تقریبا تمامی 
انواع کشــــتهای باغی، فضــــای باز و گلخانه ای مســــتعد 
شوری می باشــــند. عواملی از قبیل اســــتفاده بی رویه از 
کودهای شیمیائی، اســــتفاده از آب شور در آبیاری، عدم 
اســــتفاده از کودهای پایه ارگانیک، تکرار یک نوع کشت 
و عــــدم رعایت آیش و عواملی از این دســــت باعث بروز 
و تشدید مشکل شــــوری در خاک و یا آب زراعی خواهند 
شــــد. شــــوری به هیچ عنوان یک بیماری نیســــت ولی 

می تواند باعث بروز خیلی از بیماری ها شود.
راهکار مبارزه با شوری �

بهترین راهکار برای مبارزه با شــــوری از بین بردن شوری 
اســــت. اســــتفاده از آبشــــویی یــــا اســــتفاده از کودهای 
شــــیمیایی حاوی کلسیم و کارهای از این دست نه تنها 
راهکار قطعی نیســــت بلکه در میان مدت همین کارها 
تبدیل به یکســــری معضالت و مشکالت خواهند شد. 
تنها راه از بین بردن شــــوری خاک اســــتفاده از کودهای 
حاوی اســــید هیومیک، اســــید فولویک و مواد ارگانیک 
است. در اســــتفاده از کودها بنیانهای شوری )که عمدتا 
پسماندهای کودی هستند( تجزیه شده و جذب ریشه 
می شــــوند. با ایــــن کار نه تنها خاک اطراف ریشــــه اصالح 
می شود بلکه قسمتی از احتیاجات کودی تأمین و خود 

ریشه زایی هم تقویت خواهد شد.
نشانه های شوری در انواع کشت �

خشــــک شــــدن حاشــــیه برگهــــا، گل ســــوزی، کمبود 
کلروفیل )رنــــگ پریدگی برگهــــا(، افت شــــدید یا حتی 
توقف باردهی، دویدگی )رشد طولی بیش از حد و نازک 
بودن قطر طوقه( و نشــــانه های از این دســــت همگی 
نشانه شــــوری در انواع کشــــتها هســــتند. بهتر است 
همیشه شرایط خاک و آب در کشت رصد شود، و برای 
کنترل راحت تر در فاصله های زمانی خاص نســــبت به 

کنترل و رفع شوری اقدام گردد.

 نکته

کاشت توت فرنگی در گلدان
گــــروه  هگمتانــــه، 

تــــوت  باغبــــان: 
جملــــه  از  فرنگــــی 
که  است  گیاهانی 
در  را  آن  می تــــوان 

گلدان کاشــــت، و از 
مفید  بسیار  میوه های 

و خوشــــمزه آن لذت برد. به 
؛ سه نوع اصلی از توت فرنگی  نوشته وبگاه سبزنیوز
رشــــد می کند، انواع بهاره، روز خنثی و همیشه بارده 

که از بهار تا پاییز میوه تولید می کنند.
توت فرنگی بهاره در بهار گل می دهد و در تابستان 
میوه ها به مقدار زیاد برداشــــت می شوند. انواع روز 
خنثــــی مقادیر کمی میوه از تابســــتان تا پاییز تولید 
می کنند و توت فرنگی های همیشــــه بارده نیز یک 
محصــــول در فصــــل بهار و یک بــــار دیگــــر در پاییز 
تولیــــد می کننــــد. توت فرنگــــی خود گرده افشــــان 
است، بنابراین الزم نیست برای تولید میوه، دو رقم 
کاشــــته شــــود. گیاهانی مانند توت فرنگی به چهار 
تا شش ساعت نور مستقیم خورشــــید در روز نیاز 

دارند.
گلدان مناسب برای کاشت توت فرنگی �

انواع گلدان مناســــب بــــرای توت فرنگــــی عبارتند از 
کیسه های رشد، گلدان های رسی و سبدهای آویزان. 
گیــــاه توت فرنگی در ظــــروف یا گلدان هــــای با عمق 
حداقل 15 ســــانتی متر و عرض 13 سانتی متر کاشته 
می شــــود، ولی در گلدان های بزرگ تر رشــــد بیشتری 
دارد و میوه بیشــــتری تولید می کند. توت فرنگی نیاز 
به زهکشــــی خوبــــی دارد بنابراین در تــــه گلدان باید 

حداقل سه سوراخ زهکشی قرار داده شود.
خاک گلدان �

از خاک هــــای تجــــاری فرموله شــــده بــــرای میوه ها و 
ســــبزیجات برای کاشــــت تــــوت فرنگــــی در گلدان 

استفاده کنید.
سه چهارم گلدان را از خاک پر کنید سپس گیاه را در 
گلدان قرار دهید و تا جایی که تاج نهال توت فرنگی 

بیرون باشد در گلدان خاک بریزید.
به آرامــــی خاک را فشــــار دهید تــــا حباب های هوای 
موجود در خاک از بین بروند. در حین انتقال نهال، 

مواظب باشید تاج گیاه آسیب نبیند.
 آبیاری و کود مناسب �

توت فرنگی در سال اول به هفته ای یک ته استکان 
آب نیاز دارد. بعد از یک ســــال، بــــه گیاه توت فرنگی 
هفته ای یک بار آب کامل دهید یا زمانی که 10 سانتی 
متر از سطح خاک خشک شد به آن آب دهید. برای 
، از کودهای فرموله  گیاه توت فرنگی هر بهار و پاییز

شده برای سبزیجات و میوه ها استفاده کنید.

 گلدان میوه

باغبان

گلخانه با سقف جوی پشته ای
هگمتانه، گروه باغبــــان: ایجاد گلخانه ها در اســــتان همدان برای تولید 
محصوالت کشــــاورزی به دلیل امکان کنترل عوامل تأثیرگذار محیطی، 
جایگاه ویژه ای به این نوع از تولید داده و کشت گلخانه ای به عنوان یک 

روش متفاوت با بازده باال در سال های اخیر رو به گسترش بوده است.
، مواد و ساخت وســــاز  انــــواع مختلف گلخانه ها بر اســــاس شــــکل، ابزار

به گونه ای طراحی شده اند تا نیازهای خاصی را برآورده سازند.
گلخانه ها امکان کنترل بیشتر بر روی محیط رو به رشد گیاهان را فراهم 
می کنند. بســــته به مشــــخصات فنی گلخانه، عوامل اصلی کنترل شده 
شامل دما، میزان نور و سایه، آبیاری، کاربرد کود و رطوبت جوی می باشد.

از گلخانه ها می توان برای غلبه بر کاستی در کیفیت رو به رشد یک قطعه 
زمین مانند یک فصل رشد کوتاه یا میزان نور استفاده کرد و از این طریق 
می توان تولید محصوالت را در محیط های حاشــــیه ای و مکان هایی که 

شرایط رشد محصوالت خاص را ندارند، بهبود بخشید.
در ایــــن بخش با یک نــــوع از نمونه انواع ســــازه های گلخانــــه ای و مزایا و 

معایب آن آشنا می شوید.

سازه گلخانه با سقف جوی و پشته ای �
به نوشــــته وبگاه چاپارل؛ وقتی گلخانه ها چسبیده به هم ساخته شوند 
به طوری که از قسمت سقف به هم چسبیده باشند و بین آنها دیواره ای 

وجود نداشته باشد، به این گلخانه ها جوی و پشته ای می گویند.
از جمله مزایای چنین ســــازه گلخانه ای این اســــت که در این گلخانه ها 
هزینه تأسیســــات کمتر از گلخانه تکی اســــت. این گلخانه هــــا به کارگر 
کمتری احتیاج دارند و سرپرستی بر کارکنان در آن بهتر انجام می شود و 

عالوه بر آن هزینه گرم کردن گلخانه هم کمتر است.
البته یکی از معایب این نوع سازه برای سقف گلخانه در مناطقی که برف 
می بارد این است که برف بین دو ســــقف باقی می ماند و برای آب کردن 
برف الزمست لوله های حرارتی زیر ناودان ها نصب شود و ناودان ها هم 

شیب داشته باشند.
ایــــن گلخانه ها باید به وســــیله یک راهرو وســــط به هم وصل شــــوند تا 
جابجائی گیاهان از یک گلخانه به گلخانه دیگر بدون صدمه به آنها انجام 

شود.

نقش ربات ها 
در کشاورزی آینده

تغذیه 
گیاه



مناقصه عمومی یك مرحله اي 
تأمین تجهیزات، اجرا، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش و خدمات پس از فروش سیستم حفاظت هوشمند سد 

نعمت آباد و مانیتورینگ مرکزی ستاد شرکت - شماره 99/4– خ

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/25 تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/24   

 1. شرکت آب منطقه ای همدان در نظر دارد با رعایت بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383 
مجلس شواری اسالمی – و آیین نامه اجرایی بند یاد شده )تصویب نامه شماره 84136/ت33560ه مورخ 1385/07/16 
هیات وزیران( و اصالحیه  شماره 22225/ت37194 ه مورخ 86/02/17 هیأت وزیران پروژه ای با اطالعات مشروحه ذیل را 

به شرکت های واجد شرایط  واگذار نماید. 
 2. نام و نشــاني دســتگاه مناقصه گزار: شرکت آب منطقه اي همدان به نشاني: همدان، انتهاي بلوار شهرداری، نرسیده به میدان 

مالیات )بیمه(  تلفن: 9-38220737)81 98+(  و فاکس: 38220225)81 98+(  
 3. موضوع مناقصه و شرح عملیــات:  تأمین تجهیزات، اجرا، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتي بي قید و شرط 12 ماهه و 
خدمات پس از فروش ده ساله سیستم حفاظت هوشمند سد نعمت آباد و مانیتورینگ مرکزی ستاد شرکت بر اساس شرایط مناقصه، 

طرح قرارداد و مشخصات فني مربوطه
 4. محل تحویل: الف( سد نعمت آباد واقع در کیلومتر 15 جاده اسدآباد - قروه  ب( ساختمان مرکزی شرکت آب منطقه ای همدان 
 5. مبلــغ بــرآورد: مبلغ بــرآوردی انجام کلیه تعهدات موضــوع مناقصه در حدود  28،700،000،000 )بیست وهشــت میلیارد و 

هفتصد میلیون( ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
 6. زمان تحویل: حداکثر یک ماه از زمان ابالغ قرارداد

 7. پایه و رشــته مورد نظر: رونوشــت گواهینامه صالحیت پیمانکاری )با پایه 5 و باالتر در رشــته نیرو و یا پایه 4 و باالتر در رشته 
تولید و ارائه رایانه های غیر main frame( از سازمان برنامه و بودجه که تاریخ اعتبار آن منقضی نشده باشد.

 8. نوع و مبلغ تضمین: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  1،435،000،000 )یک میلیارد و چهارصدوسی وپنج( ریال اســـت کـــه 
ضـــمن بارگـــزاري تصـویر آن در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد،( اصل آن باید به یکي از صورت هاي مشـروحه زیـر، در 

قالب پاکت )الف( مناقصه، به دبیرخانة حراست دستگاه مناقصه گزار  تسلیم شود:
الف: واریز وجه به حساب شماره 4001116406376819 تحت عنوان سپرده آب منطقه ای همدان نزد بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران
 ب: ضمانتنامــه بانکــي بنفــع کارفرمــا مطابــق با فرمــت منــدرج در آیین نامــه تضمین معامــالت دولتــی )تصویب نامة شــمارۀ

123402/ت 50659 ه مورخ 1394/09/22 هیأت محترم وزیران(
- الزم به ذکر است که چک شخصي، چک مسافرتي و یا چک پول قابل قبول نمي باشد.

- مدت اعتبار تضمین هاي فوق باید حداقل ســه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشــنهادها بوده و براي ســه ماه دیگر نیز قابل تمدید 
باشد و عالوه برآن ضمانتنامه هاي بانکي باید طبق فرم هاي مورد قبول در آیین نامه تضمین معامالت دولتی، تنظیم شود.

- بازگشت به نامه شماره 2/165/4442 مورخ 1398/07/17 دیوان محاسبات استان همدان، در صورت عدم مطابقت الگوی 
تضامین با آیین نامه تضمین معامالت دولتی )تصویب نامة شمارۀ 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/09/22 هیأت محترم 

وزیران(، تضمین مورد قبول نبوده و پاکت های )ب( و )ج( بازگشایی نمی شوند. 
 9. قیمــت اســناد و نحــوه واریــز وجــه: واجدیــن شــرایط مي تواننــد ضمــن واریــز مبلــغ هفتصــد هــزار )700,000 ( ریال از 
طریــق ســامانه ســتاد الکترونیکــی دولــت بــه حســاب جــاري ســیبا بــه شــماره  4001116404020914  )بــا شــماره شــبای  
660100004001116404020914( تحت عنوان درآمد آب منطقه ای همدان نزد بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران، نسبت 

به خرید اسناد اقدام نمایند. مبلغ واریز شده غیر قابل استرداد است. 
 10. مهلت دریافت اسناد: از پنجشنبه تاریخ 99/10/25 لغایت پایان وقت اداري )ساعت 14( روز شنبه مورخ 99/11/04

 . www.setadiran.ir 11. محل دریافت اسناد: از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
 12. تاریخ و محل تحویل اســناد: مناقصه گران پس از تکمیل اســناد مناقصه، حداکثر تا پایان وقت اداری روز ســه شــنبه  مورخ 
99/11/14 اســناد مربوط را تکمیل و به شــرح ذیل تحویل می نمایند.  محل تحویل نسخه فیزیکی  پاکت الف )تضمین(: دبیرخانه 
حراست شرکت آب منطقه ای همدان. ضمناً پیشنهاددهندگان موظف به ارائه پاکات الف، ب و ج  به صورت الکترونیکی امضاء شده 

توسط صاحبان امضای مجاز، در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نیز می باشند. 
 13. تاریــخ بازگشــایي پاکات: پیشــنهادات واصله در ســاعت 10صبــح روز چهارشــنبه  99/11/15 از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ســتاد( در کمیسیون مناقصه )سالن شهید یوســف صنعتی شرکت آب منطقه ای( بازگشایي و خوانده مي شود و 

حضور یک نفر نماینده از جانب پیشنهاددهندگان بالمانع است.    
 14. ضمناً هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

مدیریت قراردادهای شرکت آب منطقه ای همدان
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برای آنچه داری شاکر باش
ل داوود( شــــکر  هگمتانــــه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت: )ای آ
این همه نعمت را بجای آورید، گرچه عده کمی از بندگانم شکرگزار هستند.

امام محمد باقر علیه السالم فرموده اند: در موقع رسیدن نعمت های الهی 
سپاسگزاری الزم و واجب است.

حکایت:
 کســــی در محضر یکی از علما سخت از آنچه که نداشت می نالید، عالم از او 
خواســــت کمی هم از آنچه دارد گفته و سپاسگزار باشد و از او سؤال کرد،آیا 
جسمت سالم اســــت؟ پاســــخ داد: بلی، گفت: آیا حاضری چشمت را با ده 
 نه، گفت دست و پای سالمت را 

ً
هزار درهم معاوضه کنی؟ جواب داد: قطعا

چگونه؟ عرض کرد: به هیچ وجه، عالم برایش سایر دارایی هایش را یادآوری 
کرده و از او خواســــت داشته ها و نداشته ها را با هم لحاظ و همواره شکرگزار 

نعمت های الهی باشد.
ستایش خداوند بخشنده را
که موجود کرد از عدم بنده را

که را قوت وصف احسان اوست
که اوصاف مستغرق شأن اوست

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

دکان جنگل
هگمتانه، گروه فرهنگی: کاریکلماتور نثر است. بازی زبانی دارد تا 

بتواند گفتنی ها را دیدنی کند.
 کاریکلماتــــور طنــــز دارد و از نظــــر معنایی، صراحــــت دارد. از چند 
، معموال از بدیهیات و  معنایی واژه ها ســــود می برد. کاریکلماتــــور

روزمره ها و دم دستی هاست. 
ســــابقه ای در ادبیات کهن به عنوان یک ژانر ندارد. اما می شــــود 

نمونه هایی در نثر و نظم از آن پیدا کرد.
 جمــــالت در این نــــوع از نثر بــــا ذهن خواننــــده بــــازی می کنند و 
اندیشه هایی تو در تو را خلق می نمایند. در این ستون جمالتی به 

سبک کاریکلماتور آورده شده است.
دکانجنگلتختهشد. درختهارابریدند،در

آبشد،باآنمرباپختند. رابطهشانشکر
فرهادشیرینترینرویاراداشت.

رویایگلخیسشد،شبنمبرگلنشست.
گلرویبهآسمانکرد،خورشیدگلروشد.

یکلماتور کار

تــــوبدریوخورشــــیدتورابندهشدهســــت
تــــابندٔهتــــوشدهســــتتابندهشدهســــت
تــــو خ ر  نــــور شــــعاع  از کــــه روی زان
ومــــاهتابندهشدهســــت خورشــــیدمنیــــر
حافظ

امام علی علیه السالم:

از رمیدن)از دست رفتن ( نعمت ها بترسید)زیرا ( 
معلوم نیست هر گریخته ای بازگردد.
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به مناسبت نخستین سالگرد شهید سلیمانی؛

برگزاری آیین پایانی عصر شعر »ساعت دلتنگی«
هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: آیین اختتامیــــه محفل ادبی 
عصر شــــعر »ســــاعت دلتنگی«، به مناســــبت نخستین 

سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، عصر سه شنبه، آیین پایانی 

محفل ادبی عصر شعر ساعت دلتنگی برگزار شد.
رئیس جهاد دانشــــگاهی واحد همدان در این مراسم با 
اشاره به اینکه رویکرد داخلی جهاد دانشگاهی فرهنگی 
اســــت، اظهار کرد: یکی از اهداف ما معرفی مفاخر علمی، 

مذهبی در سطح استانی، ملی و منطقه ای است.
علی کالنترنیا با اشــــاره به اینکه ســــردار شهید سلیمانی 
یکی از مفاخر بزرگ علمی، مذهبی، نظامی اســــت، عنوان 
کرد: برای معرفی این شخصیت برنامه محفل ادبی شعر 
، دل نوشته،  با عنوان »ســــاعت دلتنگی« در قالب شــــعر
خوشنویســــی، عکس برگزار شد که در نهایت 270 اثر به 

دبیرخانه ارسال شد.
، 85 دل نوشــــته، 23  وی در ادامــــه اظهار کرد: 105 شــــعر
ســــردار  شــــهادت  موضوع  با  عکس   57 خوشنویســــی، 
سلیمانی از سراسر کشــــور به دبیرخانه ارسال شد که به 

برگزیدگان جوایزی اهدا می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســــالمی استان همدان نیز در 
این مراســــم با اشاره به مشارکت این اداره در برنامه های 
فرهنگی، به چهلمین ســــالگرد دفاع مقدس اشــــاره کرد 
و گفت:  در هر کشــــوری و در هر کجای دنیــــا، افراد بزرگ 
آن کشور هســــتند که ایران نیز مملو از  نمادهای افتخار 

این افتخارات است.
احمدرضا احســــانی با اشــــاره به اینکه واقعه عاشورا الگو 
و چراغی برای روشــــن کردن مسیر ارزش ها است، گفت: 
دفاع مقدس ادامه راه انقالب و انقالب اسالمی ادامه راه 
فرهنگ عاشــــورا اســــت و از همین رو فرهنگ عاشورا با 

فرهنگ دفاع مقدس عجین شده است.
احســــانی تصریح کرد: فرهنگ دفاع مقدس باید خارج از 
تمام مسائل سیاســــی و جناحی بررسی شود و نمادی و 
از نگاه های  افتخاری چون سردار شهید ســــلیمانی فارغ 

سیاسی و جناحی در دل همه وجود دارد.
در این مراســــم برنامه هــــای مختلفی چون اجــــرای گروه 

سرود و شعرخوانی انجام شد.

سوگواره شمیم کوثر در همدان
بانوان شــــاعر اســــتان همدان در سوگواره شــــمیم کوثر 

می کنند. شعرخوانی 
به گــــزارش هگمتانه، این مراســــم روز شــــنبه 27 دی ماه 

جاری با حضور بانوان شاعر استان همدان برگزار می شود.
ساعت برگزاری سوگواره شــــمیم کوثر  10 صبح است که 
در سالن اجتماعات مجتمع بوعلی سینا برگزار می شود.

روایت »داغ دلربا« از بزرگترین بدرقه جهان
هگمتانه، گروه فرهنگی: انتشارات خط مقدم کتاب »داغ 
دلربا« را به قلم میثم امیری منتشر می کند. این اثر روایتی 
است از مراسم تشییع شهید سردار حاج قاسم سلیمانی 

در شهرهای مختلف.
کتاب »داغ دلربا« نوشــــته میثم امیری یکی از کتاب هایی 
اســــت که قرار اســــت بــــه زودی از ســــوی انتشــــارات خط 
مقدم منتشر شــــود. این کتاب به تشــــییع شهید سردار 
حاج قاسم ســــلیمانی در دی ماه 98 در شهرهای مختلف 
کشــــور می پردازد و مخاطب را با خود در این سفرها همراه 
می کنــــد. میثم امیری بــــا قلمی روان در این کتاب ســــعی 
کرده اســــت تا همه مخاطبان را با خــــود تا پایان کتاب نگه 

دارد و انگار که مخاطب در آن لحظات حضور دارد.
در بخشی از این کتاب آمده است: »بامداد جمعه، سیزده 
دی 1398، ســــردار را زدند. صبحش، مــــردم کرمان ریختند 
بیرون. دو دســــت روی پیشانی گذاشــــتند و روی جدول 
کنار خیابان نشســــتند و گریستند. صدای عبدالباسط، با 
ســــوز بامدادی کویر آمیخته می شــــد. خانه ها، درد و تحّیر 
، سکوت کویر را  کرمانی ها را تاب نداشــــت. آسمان شــــهر

نمی خواست؛ سرمایش را می خواست.
این، وقتی بود که قوم ایرانی در کالبد کرمانی، »چیزی« حس 
کرد. این، همان لحظه ای بود که ایرانی می خواست تاریخش 

را ورق بزند. راوی دوست داشت این لحظه را ببیند و حس 
کند. دوست داشت وقتی چشمه ای تازه می جوشد، همان 
نزدیکی باشــــد و لمسش کند. ســــال ها بود که بر دامنه ما 
، پنج روز از اهواز تا کرمان،  چشمه ای نمی جوشــــید. ســــردار
روی دســــت ایرانیان بود؛ دســــت های گرم و پینه بســــته؛ 
دست های ظریف و ورزیده؛ دست های پرچروک و کودکانه. 
این دست ها ـ دســــت های همه ملت ایران ـ حلقه و پروانه 
، در کانون این حلقه بود. حلقه، مهر دید و مهر  شد. ســــردار
ریخــــت؛ غم دید و گریه کرد؛ شــــعر خواند و دندان ســــایید؛ 

لبخند زد و حماسه سرود؛ داغ دید... و داغ دید.«
این کتــــاب در 224 صفحه و با قیمت 35 هــــزار تومان به 

چاپ رسیده است.

 انتظار

ایستگاه آسمان

 میز مطالعه

عکس روز

میدانامامخمینی)ره( برنامهفرهنگیحوزهمقاومتشهیداحمدیروشنبهمناسبتسالگردشهادتدانشمندشهیدمصطفیاحمدیروشندر خیال نکنید سرنوشت دنیا همین است
هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: انتظار فرج یک مفهوم بســــیار وســــیع و 
، انتظارِ فرِج نهایی است؛ یعنی این که  گسترده ای اســــت. یک انتظار
بشــــریت اگر می بیند که طواغیت عالم ترکتازی می کنند و چپاولگری 
می کنند و افسارگســــیخته به حق انســــان ها تعــــدی می کنند، نباید 
خیال کنــــد که سرنوشــــت دنیا همین اســــت؛ نباید تصــــور کند که 
باالخره چاره ای نیســــت و بایســــتی به همین وضعیت تــــن داد؛ نه، 
بداند که این وضعیت یک وضعیت گذراســــت - »للباطل جولة« - و 
آن چیــــزی که متعلق به این عالم و طبیعت این عالم اســــت، عبارت 

است از استقرار حکومت عدل؛ و او خواهد آمد.
انتظــــار فرج و گشــــایش، در نهایت دورانــــی که ما در آن قــــرار داریم و 
بشریت دچار ســــتم ها و آزارهاست، یک مصداق از انتظار فرج است، 
لیکــــن انتظار فرج مصداق های دیگر هــــم دارد. وقتی به ما می گویند 
منتظر فرج باشــــید، فقط این نیســــت که منتظر فرج نهایی باشــــید، 
بلکه معنایش این است که هر بن بستی قابل گشوده شدن است. 

فرج، یعنی این؛ فرج، یعنی گشایش.
، فرج می آمــــوزد و تعلیم می گیــــرد که هیچ  مســــلمان بــــا درِس انتظار
بن بســــتی در زندگی بشــــر وجود ندارد که نشــــود آن را باز کرد و الزم 
باشــــد که انســــان ناامید دســــت روی دســــت بگذارد و بنشــــیند و 
بگوید دیگر کاری نمی شــــود کرد؛ نه، وقتی در نهایِت زندگِی انســــان، 
در مقابله ی با این همه حرکت ظالمانه و ســــتمگرانه، خورشــــیِد فرج 
ظهور خواهد کرد، پس در بن بست های جاری زندگی هم همین فرج 
ع و مورد انتظار اســــت. این، درس امید به همه  انسان هاست؛ 

َ
متوّق

ایــــن، درس انتظــــار واقعی به همه  انسان هاســــت؛ لذا انتظــــار فرج را 

، یک عمل است،  افضل اعمال دانســــته اند؛ معلوم می شــــود انتظار
بی عملی نیســــت. نباید اشتباه کرد، خیال کرد که انتظار یعنی این که 

دست روی دست بگذاریم و منتظر بمانیم تا یک کاری بشود.
انتظار یک عمل اســــت، یک آماده سازی اســــت، یک تقویت انگیزه 
در دل و درون اســــت، یک نشــــاط و تحرک و پویایی اســــت در همه  
زمینه ها. این، در واقع تفسیر این آیات کریمه  قرآنی است که: »و نرید 
ان نمن علی الذین اســــتضعفوا فی االرض و نجعلهم ائمة و نجعلهم 
الوارثیــــن« یــــا »ان االرض هلل یورثها من یشــــاء من عبــــاده و العاقبة 
للمتقیــــن«. یعنــــی هیچ وقت ملت هــــا و امت ها نباید از گشــــایش 

مأیوس شوند.
آن روزی کــــه ملت ایران قیام کرد، امید پیدا کرد که قیام کرد. امروز که 
آن امید برآورده شــــده است، از آن قیام، آن نتیجه  بزرگ را گرفته است 
و امروز هم به آینده امیدوار است و با امید و با نشاط حرکت می کند. 
این نور امید اســــت که جوان هــــا را به انگیزه و حرکت و نشــــاط وادار 
می کند و از دل مردگی و افسردگی آنها جلوگیری می کند و روح پویایی 
را در جامعه زنده می کند. این، نتیجه  انتظار فرج اســــت. بنابراین، هم 
باید منتظــــر فرج نهایی بود، هــــم باید منتظر فــــرج در همه ی مراحل 
زندگــــی فردی و اجتماعی بــــود. اجازه ندهید یأس بر دل شــــما حاکم 
ق خواهد  بشــــود، انتظار فرج داشته باشید و بدانید که این فرج، محّقَ
شــــد؛ مشــــروط بر این که شــــما انتظارتان، انتظار واقعی باشد، عمل 

باشد، تالش باشد، انگیزه باشد، حرکت باشد.
اقشارمختلفمردمبهمناسبتنیمهشعبان بیاناترهبرمعظمانقالبدردیدار
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وصیت شهید سید علی خوانسارى

برخی ظاهری اسالمی و باطنی صدامی دارند
ای امت! حق را از ناحق تشخیص دهید

ایــــن خاک بودی،  هگمتانه، گــــروه فرهنگی: کجای 
زیر کدام آســــمان، آن لحظه که ایــــن کلمات از قلب 
پرشــــورت جاری می شــــد؟ زیــــر آتش کــــدام خمپاره 
وآماج کدام گلوله برایم نوشــــتی حــــرف هایت را؟ تو 
می نوشــــتی و امروز مائیم که کلمات تــــو را فریادیم، 
، ای  چشــــم هایت را بیداریم و دســــتانت را در اهتزاز

جاودانه تاریخ!
خون من و جــــان من کمتر اســــت از آن اســــت که 
بتوانــــم با خداى خــــود معاملــــه کنم در ایــــن میان 
به یک واســــطه خــــوب احتیاج دارم. آن واســــطه چه 

کســــی می تواند باشد چه کســــی بهتر از روح خدا خمینی بت شکن و 
حال می توان بدین وســــیله معامله با معبود خویش کرد. برادران و 
خواهران من از میان شــــما رفتم تا به دیدار همیشــــگی خود برسم و 

یک پیام به شما دارم:
نگذارید امام تنها بماند یاور او باشــــید دین خود را بهتر بشناســــید و 

حق را از ناحق تشــــخیص دهید. از آن کسانی 
کــــه براى امــــام حســــین)ع( نامه نوشــــتند و از 
آن کســــانی که حضرت امــــام علــــی)ع( را تنها 
گذاشــــتند، نباشــــید کــــه جــــواب دادن آن در 
پیش خدا خیلی سخت اســــت. از قول من از 
اقوام و خویشان و دوستان خداحافظی کنید 
و تنها سفارشــــی کــــه دارم این اســــت که امام 
امــــت را تنها نگذاریــــد. یک راه بــــراى خودتان 
انتخاب کنید و البته چــــه راهی بهتر از راه حق. 
تنهــــا ناراحتی مــــن در زمان حیــــات آن بود که 
کســــانی را می دیدم که در لباس اســــالم هســــتند ولی در باطن چون 
صــــدام . خداوندا در مرحلــــه اول آنهــــا را هدایت و اگــــر قابل هدایت 

نیستند سرنگون کن.
از خداوند متعال برای شما خانواده عزیزم صبر می خواهم.

وصیتنامه شهید سید علی خوانسارى

داستان های یک مسافرکش
هگمتانه، گروه فرهنگی: فیلم بلند داستانی »بهانه 
آماده  کارگردانی ذبیــــح اهلل رحمانــــی  بــــه  ســــکوت« 

نمایش شده است.
فیلم بلند داســــتانی »بهانه سکوت« به کارگردانی و 
تهیه کنندگی ذبیح اهلل رحمانی آماده نمایش شــــده 
اســــت. در خالصه داســــتان این فیلم آمده اســــت: 
»مردی مســــافر کش به علت مشکالت خانوادگی 
شــــدید و در اوج بیمــــاری همه گیر کرونا مشــــغول 

مسافر کشی است.«
برخی از عوامل این فیلــــم عبارتند از طراح، کارگردان 
و تهیــــه کننده: ذبیــــح اهلل رحمانی، بازیگران: شــــیال 
خوش اقبال، ســــوده ازقنــــدی، ذبیــــح اهلل رحمانی، 
شــــهابی،  آیناز  دوســــتی،  نگار  اســــماعیلی،  مرتضی 
شهروز الستی، شــــهره فرخی، ندا چتر آبنوس، مینا 
، زینب عباســــی و کودک  اینانلــــو، هدیــــه ادیبی فــــر
خردســــال امیر عباس دبیری، آهنگساز و خواننده: 

سعید طاهرخانی.
� » روایتی عاشقانه در »کولر

« به نویسندگی و کارگردانی ایمان  فیلم کوتاه »کولر
صدیق و تهیه کنندگی منوچهر هادی تولید شــــده 

است.
ایــــن فیلم روایت عاشــــقانه ای اســــت کــــه از کانال 

کولری در یک آسایشگاه شنیده می شود.
کریســــتف رضاعی  « توســــط  موســــیقی فیلم »کولر
ســــاخته شــــده اســــت. محمدرضا دلپاک به عنوان 
مدیــــر  عنــــوان  بــــه  طالبــــی  علــــی  هنــــری،  مشــــاور 
تصویربرداری و حســــن مهدوی به عنوان طراح صدا 

در این فیلم حضور دارند.
علی مهربان، مونامهدی پور و ســــهیل داوودی راد 

« هستند. بازیگران فیلم کوتاه »کولر
این فیلــــم چندی پیــــش در بخش مســــابقه فیلم 
 Sprouting Seed کوتــــاه در جشــــنواره بین المللــــی
کوتاه  تندیــــس و دیپلــــم افتخــــار بهتریــــن فیلــــم 

جشنواره را دریافت کرد.
کمپانــــی ِایفیلمپــــرو بــــا مدیریــــت علــــی غیاثونــــد، 

مسؤولیت پخش جهانی فیلم را به عهده دارد.

 سی نما

چرا »آیت اهلل مصباح« عالمه 
طباطبایی و شهید مطهری 

زمان نام گرفت؟
هگمتانه، گروه فرهنگی: مرحوم آیت اهلل مصباح یزدی از 
جمله کسانی بودند که برای تمامی آرا و اندیشه های خود، 
ادله  قوی فلسفی و دینی داشتند که این سبک و سیاق 

ایشان مورد تمجید موافقان و مخالفان بود.
از جملــــه خصوصیــــات مقام معظــــم رهبــــری می توان 
بــــه درایــــت و ظرافــــت ایشــــان، نســــبت بــــه پیام ها و 
عکس العمل هایی کــــه برای افراد مختلف سیاســــی و 
غیرسیاســــی مانند علما و مراجع به کار می برند، اشــــاره 
داشــــت و در چند سال گذشــــته این ظرافت ها بیشتر 
مورد توجه قرار گرفته است و دقت نظر نسبت به همین 
نکات اســــت که می تواند برای خــــواص و عموم جامعه، 

نسبت به رفتارها و موضع گیری ها راهگشا باشد.
نکته  قابل تأمل این است که چرا مقام  معظم رهبری، 
درحالی که بســــیاری از علما، بزرگان، فالسفه و فقها در 
قم حضور داشتند، آیت اهلل مصباح را در نقش عالمه 
طباطبایی و شــــهید مطهری زمانــــه معرفی می کنند؟ 
همچنین از ایشــــان به عنوان عقبه  تئوریک نظام نام 

می برند.
به نظر می رسد، آیت اهلل مصباح عالوه بر تقوا و پارسایی 
که مورد اشاره  افرادی مانند عالمه طباطبایی و آیت اهلل 
بهجت بوده است، دو ویژگی منحصر به فرد داشته اند 

که اینطور مورد تمجید قرار می گیرند.
ذهن منظم، گفتار دقیق و استدالل های متقن �

آنچه در آثار و سخنرانی های عالمه مصباح می توان یافت، 
اینکه آیت اهلل مصباح برای تمامی آراء و اندیشه های خود، 
ادله  قوی فلسفی و دینی داشتند که این سبک و سیاق 
ایشــــان مورد تمجید مخالفان و موجب تسلط علمی و 
استداللی ایشان در مناظرات مختلِف ابتدای انقالب و 
بعد از آن می شد. از آن جمله می توان به مناظرات آیت اهلل 
مصباح با احســــان طبری مارکسیســــم، فــــرخ نگهدار با 
تفکر فدایــــی خلــــق، عبدالکریم ســــروش و همچنین 
حجتی کرمانی اشــــاره داشــــت. به همین دلیل ازجمله 
خصوصیات آیت اهلل مصباح باتوجه به دقت در گفتار و 

استدالل، می توان به این موارد اشاره داشت:
ـ شناسایی و درک درســــت نیاز روز و تولید پاسخ بر  الف 

. اساس همان نیاز
ب ـ تشریح پاسخ به صورت ساده و متناسب به طوری که 

خواص و عوام متوجه شوند.
امتداد اندیشــــه های علمی و فلســــفی در حوزه  �

سیاست
مرحوم آیــــت ا... مصبــــاح را می تــــوان از جملــــه علمایی 
دانســــت که در طول این 4 دهه بعد از انقالب اسالمی، 
جریان سازی و شاگردپروری را سرلوحه ی کارهایشان قرار 
دادند و اندیشــــه و آرای علمی خود را به صحنه سیاست 
کشاندند و حکمت عملی را در کنار حکمت نظری، پیاده 
کردند. با این مقدمه می توان گفت که آیت اهلل مصباح، 
خود را وقف انقالب اســــالمی کرد و تمامی فعالیت های 

علمی و عملی ایشان، به این سمت و سو کشیده  شد.
در نتیجه می توان گفت: همانطور که عالمه طباطبایی، 
آثــــاری فلســــفی و تفســــیری دارنــــد در زمانــــی کــــه نیاز 
ایدئولوژیــــک را در عرصه  اجتمــــاع درک کردند، اصول و 
روش رئالیسم را به تحریر در آوردند و همچنین شهید 
مطهری کــــه از شــــاگردان عالمه طباطبایی می باشــــد، 
بــــا اندیشــــه های خود در میــــدان عملی به شــــبهات و 
مســــائل روز پاســــخگویی می کردند و به همین دلیل 
عالمه مصباح در زمره  بزرگوارانی چون عالمه طباطبایی 

و شهید مطهری قرار گرفت.

دیدگاه


